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Cel care studiază istoria Internelor este impresionat de faptul că instituţia „ordinei“ în 

ţinuturile româneşti a cunoscut o continuă dezvoltare ţinând seama de „realizările“ în domeniu 
pe plan european pe care, întotdeauna, le-a „acomodat“ specificului naţional. Şi nu numai atât. 
Demnitarii Internelor au fost personalităţi de frunte ale vieţii politice şi culturale româneşti, 
puternic ancorată la ideile europene ale timpului. 

Faptele lor, ideile exprimate cu diferite ocazii îşi aveau sorgintea în tradiţiile şi 
particularităţile vieţii politice naţionale. Dar, cu toate că studiau la marile universităţi europene 
ale timpului, ei nu uitau o clipă specificul naţional şi integrau fapta şi gândirea românească în 
rândul valorilor europene. Preluând mereu din exemplele statelor europene, miniştrii de interne 
afirmau că munca şi legalitatea înseamnă căile permanente de ieşire a României din dezordine, 
ei raportându-se continuu la interesele generale ale ţării şi la valorile europene. 

Demnitarii Internelor de acum un secol se considerau europeni, ei şi naţia lor având în 
spate studiile „intelighenţei“ autohtone şi istoria milenară a românilor de pavăză a valorilor 
europene şi de obstacol în faţa celor care atentau la acestea. „Noi nu ne putem câştiga o 
poziţiune astăzi în Europa – spunea Ion C. Brătianu, în 1879 – decât arătându-ne că suntem un 
popor cu viaţă, unul şi nedespărţit, cu aceeaşi hotărâre. Dar dacă ne vom înfăţişa cu discuţiuni şi 
vrajbe, … cum voiţi să inspirăm încredere Europei şi să ne impunem chiar acelora care au un 
interes să nu existăm ca stat român? …“ 

Plin de optimism şi încredere în politica de apărare a intereselor naţiunii, economistul român 
P. S. Aurelian, în acelaşi timp şi ministru al Internelor, sublinia: „Datoria noastră de cetăţean 
român este de a ne pune la lucru cu toată activitatea de care suntem capabili – afirma el, în 1875 
– de a studia cu maturitate nevoile noastre economice; de a nu ţine seamă în întreprinderile 
noastre decât de interesele ţării noastre; de a nu ceda, sub nici un pretext, exigenţelor din afară 
în chestiunile economice de care depinde viitorul nostru; în fine, de a urma aceeaşi cale care a 
condus la fericire atâtea naţiuni din Europa“. 

Cu aceeaşi încredere în naţiunea română, Ion C. Brătianu susţinea categoric, în 1868: 
„… să ştie Europa că este aici un popor tare, armat, organizat şi care are voinţa de a-şi 
apăra existenţa sa“. 

Permanenta comparaţie cu Europa făcea posibilă exprimarea unor idealuri care nu 
însemnau naţionalism, ci dorinţa de a fi la înălţimea continentului, de a da viaţă căilor urmate de 
europeni. În fapt, miniştrii noştri de interne nu făceau altceva decât, evidenţiindu-şi înaltul 
patriotism îşi doreau din tot sufletul să se alăture marilor naţiuni europene. 

„Pe câtă vreme ne vom mărgini a rumega ideile şi cultura altor popoare, nu vom fi în 
stare a produce nimic original pe tărâmul gândirii, nu vom justifica prin nimic pretenţia de a 
forma un grup distinct şi autonom în marea familie europeană“ – afirma Theodor Rosetti, în 
1874. „Până nu vom avea o legislaţie română, o organizare în stat şi comună originală şi 
adaptată trebuinţelor noastre, până când nu vom avea o istorie, o limbă, o ştiinţă română, nu 
vom fi un popor, ci cel mult o expresie geografică, … expusă amestecului fără sfârşit al vecinilor 
noştri“. În context, Teodor Rosetti, cel care sublinia „dorul nemărginit şi nesocotit de a ne 
însuşi formele civilizaţiei înaintate, de a introduce în viaţa noastră publică instituţiile 



popoarelor cele mai culte…“, se pronunţa împotriva „implantării lor «en bloc» şi fără cea mai 
mică cugetare critică“, deoarece, în opinia sa, „oricât de perfecte ar putea fi, nu corespund nici 
trebuinţelor, nici trecutului, nici simţimintelor intime ale poporului nostru“. 

Cel care a fost ministru de interne de mai multe ori, Ion C. Brătianu, unul din artizanii 
Independenţei, se ridica împotriva a ceea ce formula el ca fiind „România fasonată de foarfecele 
diplomatice europene“ şi îşi încuraja concetăţenii ridicând la rangul de postulat „bărbăţia 
noastră“. „Naţiunile au nevoie să se afirme dacă voiesc să figureze în concertul 
european“ – afirma el în anul 1877. 

Aşa cum s-a simţit mereu, în întregul ev mediu, în lumea occidentală a spaţiului 
european, România îşi afirma pe toate planurile această poziţie. „Lupta românilor din regat şi 
afară din regat a fost, este şi va fi alături cu Occidentul… în contra aspiraţiunilor 
cotropitoare ale Răsăritului“ – declara, în 1890, ministrul de interne D. A. Sturdza. „Românii – 
continua el – să nu uite niciodată că nu ţarul Rusiei i-a aşezat la Dunăre pentru a fi sentinela 
totdeauna trează a lumii civilizate… Aceasta este politica românească, o alta nu există şi 
nu poate exista“. 

Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, în „Raportul Comitetului de delegaţi“, semnat de G. 
Voinescu-Boldur, prezentat în dezbaterile Adunării Deputaţilor, în şedinţa din 26 ianuarie 1893, 
referitoare la organizarea Jandarmeriei, se preciza că „se simţea dar de mult nevoia unei 
gendarmerii creată pe modelul instituţiunilor similare care funcţionează cu atât succes, în 
ţările mai avansate pe calea civilizaţiunei, şi a cărei reţea s-ar întinde asupra întregului 
teritoriu“.  

Un moment important a fost marcat de Vasile Lascăr, ministrul care a rămas în istoria 
Internelor ca fiind „părintele poliţiei moderne“. „Poliţia, care s-a găsit până acum sub nivelul 
cultural al ţării şi care n-a avut întotdeauna în vedere numai serviciul ordinei şi al siguranţei 
publice, trebuie ridicată la acest nivel“ – opina el în Circulara către prefecţi din 18 iunie 1903; 
„trebuie pusă în poziţie de a dobândi autoritatea şi prestigiul, fără de care nu poate îndeplini 
greaua şi permanenta misiune ce are în stat; trebuie să ajungă a inspira, tuturor fără deosebire, 
încrederea cea mai deplină“. Sunt importante, în acest sens, proiecţiile sale pentru a aşeza 
instituţia de ordine publică la nivelul celor similare din Europa. Referindu-ne la un fapt mai puţin 
studiat, amintim că prin decizia nr. 977 din 12 ianuarie 1903, Vasile Lascăr îl însărcinase pe 
Romulus Voinescu, şeful Departamentului Siguranţei Generale, de a studia organizarea şi 
modul de funcţionare a serviciilor de poliţie din Franţa, Germania şi Belgia. După efectuarea 
unei călătorii în ţările menţionate, ajutat din plin de ambasadele şi legaţiile române, el a depus 
la Cabinetul ministrului un Raport detaliat asupra modalităţilor de organizare şi desfăşurare a 
activităţii de către poliţiile din Paris, Bordeaux, Saintes, Berlin, Bruxelles. Între toate cele 
observate, înaltul funcţionar al Internelor aducea în atenţie şi problema relaţiilor cu presa. Peste 
doi ani, în 1906, acelaşi Romulus P. Voinescu, inspector şef al Serviciului de Siguranţă, 
întocmeşte un raport care este adresat prefecţilor în care îi informează despre „noua organizare 
a acestui serviciu (serviciul relaţiilor cu presa. – n. n.), organizare începută de la data de mai sus 
arătată“ (1 martie 1905 – n. n.) şi „bazată pe studiul făcut de noi în poliţiile din Franţa, 
Germania şi Belgia“. În anul 1913, prin Regulamentul de aplicare a Legii pentru organizarea 
serviciilor administraţiei centrale a Ministerului de Interne, se adăugau atribuţiilor Biroului Presei 
şi aceea de a „traduce corespondenţa şi actele scrise în limba română“, aliniindu-se şi în acest 
domeniu cerinţelor relaţiilor europene. Iar pentru postul de translator – se preciza în Legea pentru 
organizarea poliţiei generale a Statutului din 1929 – „nu se cer alte condiţiuni decât cunoaşterea 
mai multor limbi străine europene, constatată pe examen scris şi oral“. „În localităţile cu populaţie 
minoritară – se sublinia în acelaşi document – numirile în funcţiuni se vor face, de preferinţă, 
dintre candidaţii care cunosc limba minorităţii respective“. Gândire europeană? 

Este impresionant faptul că în publicaţii, în discursurile celor mai importanţi demnitari ai 
Internelor, „privirea spre Europa“ era o „obsedantă“ conduită – Vasile Lascăr, de pildă, 
susţinea într-un discurs la Senat din 28 ianuarie 1903, referindu-se la faptul că „la noi cuvântul 
de poliţai şi de comisar este desconsiderat şi e anevoie să facă pe cineva să-l ridice deodată la 
înălţimea cuvântului de Procuror“, sublinia că „în alte ţări, nu numai că acest cuvânt e 



respectat, dar oameni însemnaţi care au ajuns Preşedinţi de Consiliu şi Preşedinţi de 
Cameră şi-au început cariera în poliţie“. 

Chiar şi în comentarii, aparent banale, din publicaţii, „ochiul spre Europa“ era prezent. În 
articolul „Conduita jandarmului în şi afară de serviciu“ („Revista Jandarmeriei“, anul I, nr. 
1/decembrie 1922), se preciza că „în România ca şi în celelalte state moderne, jandarmeria 
este armata ordinei şi siguranţei la sate“. Aceeaşi publicaţie susţinea înfiinţarea bibliotecilor în 
unităţile de jandarmi, între altele, cu „lucrări de literatură, care cuprind pe cei mai buni scriitori 
ai Europei“ („Să dăm biblioteca jandarmilor“). 

Iar după Marele Război de Reîntregire Naţională, când a început să fie pusă în operă 
organizarea instituţională la nivelul noului stat naţional, dr. N. Lupu, ministru de interne, afirma 
în „Expunerea de motive la legea pentru modificarea Jandarmeriei rurale“, prezentată în şedinţa 
Senatului din 8 martie 1920, că „cel mai puternic argument în favoarea unei reorganizări a 
jandarmeriei, înaintea reformei administrative, este că atribuţiile poliţiei rurale nici la noi nu 
pot fi altele decât în oricare stat apusean“. 

Chiar şi în ceea ce priveşte denumirea unor structuri ale Internelor, se remarcă o evoluţie 
spre Occident. Astfel, „spătăria“ şi „agia“ sunt înlocuite cu „Poliţia“, în prima jumătate a secolului al 
XIX-lea, „Codul Caragea“ (1818) este inspirat din legislaţia franceză, „Regulamentul Organic“ 
(1831, 1832) are la bază organizarea statului pe principiul separării puterilor, principiu formulat 
de francezul Charles L. Montesquieu, crearea Prefecturii Poliţiei Capitalei, de către Al. I. Cuza, 
inspirându-se după modelul francez, sunt doar câteva exemple. 

Pregătirea de excepţie a demnitarilor Internelor i-a condus la iniţierea unor proiecte care 
se ridicau la nivelul cunoscut de ei în Occident. Institutul Medico-Legal „Dr. Mina Minovici“ din 
Bucureşti a devenit, în timp, un centru ştiinţific în care au activat personalităţi medicale de înalt 
prestigiu şi au desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică. Reputatul publicist Vasile V. Daşchievici 
aprecia într-un articol din revista „Paza poliţienească, administrativă şi socială“ din noiembrie 
1924, că „este unul din institutele de medicină legală cele mai bune din Europa, care 
corespunde desăvârşit atât cerinţelor justiţiei cât şi învăţământului medico-legal“ din 
România. Cu prilejul inaugurării unor săli de studiu, în 1924, prof. univ. dr. C. Angelescu preciza 
că „opera ştiinţifică a profesorilor dr. Minovici, Marinescu şi Babeş dovedesc străinătăţii că în 
această ţară se munceşte şi că savanţii noştri contribuie cu aportul lor personal la progresul 
ştiinţei universale în interesul umanităţii“. 

Criminaliştii, poliţiştii români participau la manifestări în domeniu desfăşurate în Europa şi 
se străduiau să ridice realităţile româneşti la standarde europene. Congresul de criminalistică, 
cel de poliţie, de la Paris, vizitele lui Eugen Cristescu şi Gabriel Marinescu la Prefectura poliţiei 
oraşului Paris pentru documentare în privinţa modului de organizare a Serviciului circulaţiei, 
interesul pe care l-au purtat pentru a studia la Berlin (1932) colaborarea dintre pompieri, Crucea 
Roşie, Poliţie şi populaţie în folosirea mijloacelor de apărare împotriva gazelor toxice, se înscriu 
în aceeaşi direcţie. 

Conducerea Ministerului de Interne dădea dovadă de o mare deschidere spre cele mai 
noi idei ale timpului. După apariţia celor două legi din 1929 – Legea Jandarmeriei şi Legea 
Poliţiei Generale a Statului –, legi care ridicau organizarea instituţiilor de ordine la nivelul 
României Mari, precum şi la cele mai noi idei europene, printr-un ordin circular (nr. 36/ 24 
septembrie 1930) se transmitea în teritoriu Decizia Ministerială nr. 54914 S. din 16 septembrie 
1930. Potrivit acesteia, „având în vedere noua organizare a Poliţiei Generale a Statului şi 
Jandarmeriei şi necesitatea unităţii de vedere, de doctrină poliţienească şi de strânsă colaborare“, 
precum şi necesitatea de a „studia în permanenţă toate problemele ce interesează Ministerele şi ca să 
poată furniza elemente de documentare, absolut necesare administraţiei de azi şi de viitor a ţării, 
în comparaţie cu progresele realizate de ştiinţă şi de alte ţări“, se înfiinţează „Secţia de studii, 
documentare şi statistică referitoare la chestiunile de ordine şi siguranţă a Statului“, care 
va funcţiona pe lângă Direcţiunea Poliţiei Generale a Statului. 

Între atribuţiile Secţiei se numără şi următoarele: „să studieze legislaţiile privitoare la 
organizarea şi funcţionarea serviciului poliţienesc din străinătate; să studieze toate 



metodele şi mijloacele moderne tehnice de investigaţii; să concureze la realizarea unităţii de 
vedere şi doctrină poliţienească pentru ca eforturile tuturor să conveargă către acelaşi scop: 
însumarea iar nu difuzarea lor; să studieze actuala organizare poliţienească a ţării sub toate 
raporturile şi în toate direcţiunile, culegând material documentar necesar. Să prelucreze, 
clasifice şi sistematizeze acest material pentru a putea informa în permanenţă pe Ministru, 
Directorul general al poliţiei şi inspectorul general al Jandarmeriei pentru utilizarea lui la 
întocmirea diferitelor ante-proiecte de legi, regulamente, instrucţiuni etc.; întocmeşte lucrări 
comparative între instituţiile noastre poliţieneşti şi cele din străinătate; ţine contact 
permanent cu organismele similare din Ministerul de Justiţie, Război şi celelalte departamente; 
conduce statistica unică generală poliţienească; administrarea bibliotecii şi a arhivei privitoare la 
studiul şi documentarea poliţienească; întocmirea diferitelor referate şi avize referitoare la 
normele generale şi permanente poliţieneşti sau jandarmereşti; ţinerea relaţiunilor cu poliţiile 
străine“. 

Chiar în acei ani, Gabriel Marinescu, unul dintre personajele importante ale instituţiei de 
ordine publică din România, se angaja să lucreze „metodic şi stăruitor pentru ca prestigiul 
profesiunii de poliţist să se ridice mai presus de orice critică serioasă şi de bună credinţă, iar 
Prefectura Capitalei să poată cuceri în scurt timp locul de perfectă egalitate ce i se 
cuvine faţă de poliţiile marilor centre europene“. 

Este extraordinară această privire în viitor, această viziune plină de realism a miniştrilor 
români de interne. „La Genova (conferinţă internaţională la care se discuta problematica 
economică europeană după primul război mondial – n. n.) – declara, în 1922, I. I. C. Brătianu – 
s-au exprimat principii generale, care, aplicate cu înţelepciune şi cu rezervele necesare impuse 
de condiţiunile interioare ale fiecărui stat, pot să aibă o influenţă fericită în opera de restaurare a 
Europei. Restaurarea Europei, însă, nu se poate face decât prin munca şi restaurarea 
internă a fiecărui stat. Mai mult decât oricând, astăzi, pentru noi, ca să fim buni europeni 
trebuie să fim buni români. Din puterile care vom şti să le dezvoltăm, din ordinea şi 
munca care vom şti să o asigurăm acestei ţări, vom constitui, desigur, factorul cel mai 
vrednic cu care România poate să contribuie la restaurarea Europei“. 

În raportul de la Senat pentru Legea Poliţiei din anul 1929, se preciza că „la 1903, legea 
lui Vasile Lascăr a încercat a pune bazele poliţiei române, modernă şi demnă de a sta 
alături de poliţiile tuturor statelor europene“. Iar în Raportul la Legea Jandarmeriei, din 14 
martie 1929, se sublinia: „Găsim în acest gest un omagiu faţă de pătura cea mai numeroasă şi 
mai neaoş românească a satelor noastre, care a suferit mai mult de pe urma insuficienţei 
jandarmeriilor noastre de până acum“. „Valoarea acestei legi, care e menită să înzestreze 
satele noastre cu un aşezământ de ordine şi de siguranţă cu adevărat occidental, va fi un 
adevărat stâlp de hotar, în evoluţia spre libertate şi moralitate a naţiunii române“. Acelaşi 
document, referindu-se la legea Jandarmeriei, aprecia că „deşi rolul propriu-zis al jandarmului 
este de a preveni şi reprima infracţiunile şi pe infractori, e cert, că în urma contactului des ce-l 
are cu populaţia satelor, el poate, fortifică şi zdruncină în sufletele ţăranilor ideea de drept şi 
dreptate, credinţă în biruinţa legii asupra arbitrariului. „Examinând proiectul de lege prezentat 
deliberării – continuă Raportul – în lumina acestor considerente, trebuie să constatăm că 
făuritorii lui au făcut tot ce omeneşte este posibil, pentru ca România să se poată înşirui 
şi sub raportul acesta, între Statele civilizate şi democratice ale Occidentului“.  

Multe personalităţi ale Internelor au lucrat şi în diplomaţie, opiniile lor în forurile 
internaţionale sau cu ocazii diferite exprimând poziţii europene fără tăgadă. G. G. Mironescu, fost 
ministru de interne, se pronunţa pentru o largă colaborare internaţională, preluând şi susţinând 
ideea creării federaţiei europene, lansată de ministrul Franţei, Aristide Briand. Demnitarul român 
considera respectiva propunere ca o „mare idee“, fiind „profund convins de realizarea ei, 
spre cel mai mare bine al Europei şi al întregii omeniri“. El atrăgea atenţia şi asupra unor 
posibile formule, în primul rând „o organizaţie cu bază economică“, ca şi asupra unor etape. 
Viitoarea legătură federală poate începe prin a încerca „armonizarea intereselor a două, a trei 
şi pe urmă a patru ţări şi să lărgim în mod continuu cercul“. Crearea unei „uniuni economice 



regionale“ se poate aprofunda prin „legături analoge în domeniul politic“ şi astfel „faţa lumii va 
fi schimbată“. „Pacea va fi pentru totdeauna asigurată şi progresul continuu al naţiunilor 
civilizate va fi garantat – spunea el într-un discurs rostit în anul 1929 la Societatea Naţiunilor. 
Acesta este viitorul de fraternitate şi de fericire spre care trebuie să tindem cu toţii, rupând 
pentru totdeauna cu un trecut de izolare, de ură şi de război…“. În fundamentarea acestei idei, 
G.G. Mironescu analiza problemele definirii limitelor Europei, noţiunea suveranităţii 
naţionale, precum şi armonizarea intereselor diverselor naţiuni. 

Pe lângă alte concepte analizate, cum ar fi: „politica păcii“, „era politicii ştiinţifice“, 
Mironescu s-a referit de multe ori la ceea ce numea el a fi „santinelă română“, subliniind 
misiunea istorică a României. „Noi avem în Orient o mare importanţă istorică, căci suntem aici 
reprezentanţii civilizaţiei latine şi cei ai culturii, în general, în contra valului de barbarie“ – 
spunea el într-un discurs în anul 1927. 

Tot în acest sens, se exprima şi Iuliu Maniu, ministru de interne în anul 1934 (atenţie la 
acest text, cu gândul la Uniunea Europeană de astăzi – n. n.): „Viitorul este al unităţilor mari 
sociale şi economice, fie că ele se numesc state, confederaţiuni – în materie politică, 
cooperative sau tovărăşii – în materie economică. Statul român, mai curând sau mai târziu, 
va trebui să facă parte din o astfel de unitate mare şi rolul lui în această perspectivă va 
depinde de modul cum a ştiut să se organizeze şi să se conducă până în momentul 
acelor noi şi mari prefaceri. De la destoinicia sa de azi şi de la măsura în care va putea 
să-şi câştige autoritatea şi prestigiul, încrederea şi respectul vecinilor săi şi a lumii 
civilizate în viitor, va depinde dacă statul român va fi un obiect de târguială, ori un factor 
hotărâtor, dacă va fi un centru al formaţiunii grandioase ce va veni, ori îşi va târî viaţa 
umilită – dacă o va mai avea – de pe o zi pe alta, din graţia altora şi servind pe alţii“. 

După cea de-a doua conflagraţie mondială, România şi implicit instituţiile sale 
fundamentale (Parlament, Executiv, Justiţie), între care şi Ministerul de Interne au trebuit să 
facă faţă noilor exigenţe, să se acomodeze noilor realităţi europene. Ţară ocupată şi făcând 
parte din „lagărul socialist“, într-o Europă divizată prin „Cortina de Fier“, România a preluat 
multe din organizarea instituţională şi practicile cuceritorului. 

Astfel, la 16 martie 1949, după desfiinţarea Jandarmeriei şi Poliţiei, Ministerul Afacerilor 
Interne primea o nouă organizare, atât la nivel central, cât şi în plan teritorial. Aparatul central 
primea, în afara serviciilor tradiţionale, unele departamente, a căror simplă denumire arată 
contextul istoric în care începea să funcţioneze importantul minister: Direcţia Generală a 
Securităţii Poporului, Direcţia Generală Politică, Direcţia Generală a Miliţiei şi altele. 

În perioada 1949–1989 s-au produs repetate modificări în structura organizată a 
Ministerului de Interne, unele departamente componente – îndeosebi unităţile de securitate – 
intrând în, sau ieşind din subordinea acestuia. Ministerul de Interne căpăta forma şi atribuţiile 
asemănătoare instituţiilor similare din ţările socialiste, întrerupându-se astfel colaborarea de 
multe decenii cu Europa. În ceea ce priveşte natura atribuţiilor cu care ministerul fusese investit 
în perioada comunistă, pe lângă cea de menţinere a ordinii publice, apărarea drepturilor şi 
libertăţilor civice, asigurarea securităţii personale a cetăţenilor şi apărarea bunurilor materiale, 
structurile Ministerului de Interne aveau şi sarcini politice în contradicţie cu menirea lor într-o 
societate. 

După evenimentele din decembrie 1989, activitatea Ministerului de Interne a fost aşezată 
pe principii noi, prima măsură fiind depolitizarea aparatului acestei instituţii. Exprimând dorinţa 
de integrare în Uniunea Europeană, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative a 
desfăşurat o activitate de armonizare a legislaţiei şi a formulelor organizatorice cu cele ale 
Uniunii Europene. A fost securizată frontiera estică şi sud-estică, parte a frontierei Uniunii 
Europene, au fost implementate concepte, au fost pregătiţi profesional şi specializaţi poliţiştii şi 
alţi lucrători în diferite domenii, a fost modificată legislaţia pentru asigurarea liberei circulaţii a 
românilor, au fost întemeiate centre de instruire în ordinea publică, având vocaţie europeană. 



Structurile şi atribuţiile lor au ajuns la un grad mare de europenizare, astfel că au marcat o 
contribuţie importantă în integrarea României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. 

 
 



 
 

POLIŢIA ÎN ANII DOMNIEI LUI CUZA 
 

  Cristina Nica – Muzeul de Poliţie Târgovişte 
 

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, după ce i s-a 
recunoscut dubla alegere şi pe plan internaţional a trecut la 
modernizarea României. În cadrul reformelor de modernizare 
a ţării, o atenţie deosebită a fost îndreptată către Poliţie, una 
dintre cele mai importante instituţii ale statului modern. 

De la început, în cadrul lucrărilor Comisiei centrale de 
la Focşani, s-a alcătuit un proiect de lege care a unificat 
autoritatea poliţienească din cele două ţări şi, până la apariţia unei 
noi legi poliţieneşti, în întreaga Românie se aplică şi se respectă 
“Condica de Poliţie” în vigoare în Moldova din anul 1850. 

La 4 noiembrie 1860, inspirându-se din experienţa 
ţărilor democratice din Occident, domnitorul Alexandru Ioan 
Cuza a aprobat Legea organizării Poliţiei prin care încerca 
să adapteze organele poliţieneşti cerinţelor vremii. Prin 
această lege Poliţia era împărţită în poliţia judecătorească şi 
poliţia administrativă. 

În cursul anului 1861, Vornicia din Lăuntru sau 
Ministerul din Lăuntru se transformă în Ministerul de Interne, 
pentru ca, prin decretul-lege publicat în Monitorul Oficial al 
Principatelor Unite nr. 160 din 20 iulie 1864, să se unească cu 
Ministerul Lucrărilor Publice, luând denumirea de Ministerul 
de Interne, Agricultură şi Lucrărilor Publice. 

În anul 1862 se organizează Direcţia Generală a 
Serviciului Sanitar şi Serviciul Stabilimentelor 
Penitenciare şi de Binefaceri din România, iar în 1864 se 
înfiinţează Direcţia Generală a Serviciului Telegrafo-Poştal 
care făceau parte din cadrul Ministerului de Interne. 

Se înfiinţează Poliţia Comunală de pe lângă primării, 
în fruntea acesteia fiind însuşi primarul. Tot în anul 1864 se 
pun bazele Serviciului Circulaţie al Capitalei, pentru care 
erau desemnaţi 5 comisari şi se foloseşte, pentru prima dată 
titulatura de Poliţia Municipală.  



Cuza modernizează, de asemenea, structura 
organizatorică a Guardiei înfiinţată în timpul domniei lui Barbu 
Dimitrie Ştirbey, care era o structură menită “să întărească 
paza de noapte în capitală împotriva cugetătorilor de 
rele”. Foştii gardişti devin sergenţi de stradă şi se constituiau 
într-un corp al sergenţilor de stradă, având ca atribuţii 
urmărirea respectării orarului localurilor publice, 
supravegherea circulaţiei vehiculelor, combaterea cerşetoriei, 
îndrumarea cetăţenilor, supravegherea indivizilor suspecţi etc. 

Pentru exercitarea atribuţiilor poliţieneşti, în Bucureşti 
exista la 1894 un divizion de jandarmi călări şi o companie de 
jandarmi pedeştri. În comunele rurale serviciul de poliţie era 
executat de către jandarmi, organizaţi în regimente, 
batalioane, companii, plutoane, secţii şi posturi. Un post de 
jandarmi din comună era condus de un jandarm-plutonier care 
avea titulatura de şef de post. Jandarmeria era parte a 
armatei, depindea de Ministerul de Interne în ceea ce priveşte 
menţinerea ordinii şi siguranţei publice şi se afla sub ordinele 
ministrului Justiţiei, pentru atribuţiile de poliţie judiciară. 

 În oraşele de peste 3.000 locuitori, problemele 
asigurării ordinii şi siguranţei publice erau reglementate de 
către Prefecturile de Poliţie, care în Bucureşti avea 
denumirea de Prefectura Poliţiei Capitalei. 

În perioada domniei lui Cuza, la comanda Prefecturii 
Poliţiei Capitalei s-au aflat următorii prefecţi: 

 

 1) Dimitrie Ghica (până la 22 martie 1859) 
 

 ultimul dintre descendenţii domnitorului pământean Grigore 
Dimitrie Ghica; 

 a fost ofiţer în garda imperială rusă, magistrat în 1854, 
deputat în Divanul Ad-hoc, partizan al Unirii, şef al Poliţiei 
Capitalei (1854 -1857), primar, ministru al Cultelor (1860) 
ministru de interne (1866-1870), ministrul Agriculturii 
Comerţului şi Lucrărilor Publice (1868 -1869; 1870), 
ministrul Afacerilor Străine (1868 -1869), preşedinte al 
Consiliului de Miniştri (1868 -1870); 



 este cel care, la întrunirea fruntaşilor unionişti din noaptea 
de 23/24 ianuarie 1859 de la Hotel Concordia, propune 
alegerea şi pe tronul Ţării Româneşti a domnitorului 
Moldovei Alexandru Ioan Cuza; 

 întocmeşte un proiect în limba franceză de reforme 
poliţieneşti în perioada în care ocupa funcţia de prefect al 
Poliţiei Capitalei; 

 a luat parte la detronarea lui Cuza şi a condus Camera 
Deputaţilor şi Senatul, funcţie în timpul căreia a încetat din 
viaţă. 

 

 2) Ioan Băleanu (23 martie – 3 septembrie 1989) 
 

 nu se găsesc prea multe date despre el, dar e probabil să 
fi făcut parte din descendenţii boierilor Băleni; 

 

 3) Dimitrie Kretzulescu (4 septembrie 1859 –  
12  aprilie 1860) 

 

 este descendentul unei familii valahe, ramură a 
Basarabilor; 

 colonel în armata turcă, în rândul căreia a participat la 
războiul Crimeii, apoi în armata română în 1859 până să 
fie numit prefect al Poliţiei; 

 este unul din cei trei indivizi implicaţi în tentativa de 
asasinare a lui Gheorghe Bibescu (9 iunie 1848); 

 a luat parte activă la detronarea lui Cuza, însuşi Cuza, în 
trenul care îl ducea spre Braşov de unde s-a îndreptat spre 
Heidelberg spunea că este dezamăgit de colonelul 
Kretzulescu “pe care îl socoteam prieten devotat mie”. 

 

 4) Mişu Marghiloman (13 aprilie 1860 – 9 iulie 1861; 
12 iulie 1863 – 30 august 1865) 

 

 participant al revoluţiei de la 1848, a fost primar, membru al 
Divanului Ad-hoc şi de mai multe ori prefect de judeţ; 

 a fost unul dintre cei mai energici prefecţi de poliţie din 
timpul lui Cuza şi unul din cei mai mari vânători ai ţării; 

 a fost un intim al şefului camarilei lui Cuza Cezar Librecht; 



 schimbarea lui din funcţie la cel de-al doilea mandat a fost 
neinspirată urmând lovitura de stat din 11 februarie 1866; 

 

 5) Nicolae Haralambie (10 – 21 iulie 1861) 
 

 făcea parte dintr-o familie boierească din Craiova, foşti 
caimacami; 

 a fost prefect al Poliţiei doar o foarte scurtă perioadă de 
timp; 

 a participat la detronarea lui Cuza, fiind descris de C. 
Argetoianu ca fiind “tot timpul ocupat cu vânătoarea, 
îmbătrânit înainte de vreme, ros de remuşcare: conştiinţa 
lui nu l-a absolvit niciodată pe deplin pentru actul de 
trădare faţă de prietenul şi binefăcătorul lui”; 

 a fost ministru de război în perioada 6 august 1866 – 8 
februarie 1867 şi a repurtat victoriile de la Smârdan şi Vidin 
(12 ianuarie, respectiv 11 februarie 1878); 

 

 6) Col. Emanoil C. Boteanu (22 iulie 1861 –  
1 februarie 1862) 

 

 a fost cel care a organizat corpul de pompieri; 
 a fost în 1864 şef de Stat Major;  

 

 7) Alexandru Emanoil Florescu (2 februarie –  
24 martie 1862) 

 

 a fost prefect doar o perioadă foarte scurtă, motivele 
înlocuirii lui fiind necunoscute;    

8) Nicolae Şt. Bibescu (25 martie – 11 iulie 1862) 
 

 în birja lui va fi asasinat primul ministru al primului guvern 
român, Barbu Catargiu. La 8 iunie 1862, după ce părăsea 
clădirea Parlamentului din Dealul Mitropoliei, cerând 
trăsura, preşedintele Consiliului de Miniştri constată că, 
aceasta nu era de găsit. Prefectul Poliţiei îl invită să urce în 
a lui, ambii aşezându-se în cupeul deschis. Pe când 
treceau pe sub arcada clopotniţei, asasinul se urcă pe 
scara trăsurii şi trage două focuri, unul rănindu-l mortal pe 



Catargiu. Speriaţi, caii au luat-o la vale fiind cu greu struniţi 
la poalele aleii de fostul prefect şi ministru de finanţe 
Alexandru Plagino.  

 

9) Radu Rosetti (12 iulie 1862 – 11 iulie 1863) 
 

 reprezentant al cunoscutei familii de origine genoveză, 
refugiată la Constantinopol, care se stabileşte pe plaiul 
românesc; 

 a fost prefect în mai multe judeţe, director al 
Departamentului Închisorilor şi membru al Curţii Criminale; 

 a fost un prefect de poliţie energic şi cu însemnate calităţi 
de administraţie şi poliţie, post pe care l-a păstrat până la 
încetarea lui din viaţă; 

 este cel care, ajutat de subordonaţi află în mai 1863 
autorul pamfletului înjurios la adresa domnitorului ţării; 

 

10) Alexandru Beldiman (24 august 1865 – 15 iulie 1866) 
 

 era de formaţie publicist şi avea doar 34 de ani la numirea 
în funcţie ca prefect al Poliţiei; 

 devotat lui Cuza, dar lipsit de calităţile specifice muncii 
informative, el nu s-a ridicat la înălţimea funcţiei de prefect 
al Poliţiei Capitalei care răspundea şi de siguranţa 
domnitorului;  

 datorită vârstei şi a lipsei de experienţă a ignorat cu 
desăvârşire actele pregătitoare săvârşite de către 
complotişti în vederea loviturii de stat din noaptea de 11 
februarie 1866, pentru că el era “partizan înfocat al lui 
Cuza” şi deci nu poate fi vorba de o trădare; 

 Vasile Daschievici apreciază că era “un foarte slab prefect 
de poliţie”, fiind total nepreocupat de crearea unui serviciu 
special de informaţii şi supraveghere, iar şeful Misiunii 
Militare Franceze în ţara noastră îl caracteriza elocvent “o 
nulitate absolută” 

În anul 1862, Prefectura Poliţiei Capitalei primeşte 
vizita lui Cuza. Cu acest prilej, domnitorul recomandă 
prefectului Poliţiei – colonelul Nicolae Bibescu – să trateze cu 
atenţie “Cancelaria de renseignemente” (Biroul de 



informaţii), deci culegerii de informaţii secrete, privind 
activitatea elementelor urmărite sau suspecte. Şi pe 24 
octombrie 1862, sub prefectoratul lui Radu Rosetti, domnitorul 
Cuza a efectuat o vizită la localul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 

Dorind realizarea unei mai bune evidenţe a populaţiei, 
ministrul de interne Mihail Kogălniceanu propune înlocuirea 
biletelor de drum cu bilete de identitate permanente, lucru 
ce se va realiza în data de 1 decembrie 1864. Biletele de 
identitate erau gravate cu placa cu armele ţării, erau valabile 
pe termen de un an, pentru orice locuitor de la oraşe şi sate. 
Acest lucru a dus la simplificarea muncii poliţieneşti, reducând 
personalul care se ocupa cu eliberarea acestor documente. 
Personalul disponibilizat va fi folosit la eliberarea 
paşapoartelor pentru cei care călătoreau în străinătate, 
numărul acestora crescând continuu, precum şi în 
compartimente nou înfiinţate: birouri de servitori pe lângă 
poliţia oraşelor care eliberau condici de servitori pentru slugile 
de la oraşe angajate la stăpâni. 

Poliţia a fost devotată domnitorului care i-a acordat o 
deosebită atenţie pe tot parcursul domniei şi nu a participat la 
acţiunile opoziţiei unite care urmărea detronarea sa. 

Domnia lui Cuza a reprezentat un moment important în 
Istoria Poliţiei Române pe calea modernizării ei, în lupta 
pentru întărirea autonomiei ţării şi a aşezării la baza activităţii 
poliţieneşti a unor principii şi metode. 
 



 
 

NAŢIUNEA ŞI IDEEA NAŢIONALĂ  
ÎN OPERA LUI D.D.ROŞCA 

                                           
                                    Comisar- şef dr. Ioan Radulian 

 
Între dominantele majore şi particularizante ale filosofiei şi ale istoriei 

filosofii româneşti, alături de coordonata raţionalistă şi de cea umanistă, se 
înscrie deschiderea constantă, nemijlocită, dinspre realitatea istorico-socială, 
înspre problemele vieţii sociale şi politice. Înăuntrul acestui câmp, problema 
naţională s-a impus cugetării filosofice româneşti, ca una de prim plan, de relief, 
date fiind împrejurările de atâtea ori vitrege şi condiţiile specifice în care poporul 
român şi-a făurit istoria. 

Fie că este integrată teoretic unei viziuni sau concepţii filosofice 
cuprinzătoare, fie că este abordată direct, prin implicaţiile ei concrete şi 
strategice, sau că impregnează tacit elaborările filosofice, tema ideii naţionale 
este prezentă în toate concepţiile filosofice reprezentative ale culturii noastre. 

În acest context, D. D. Roşca se alimentează din experienţa meditaţiei 
filosofice româneşti şi universale, din reţeaua vastă, calitativ înnoitoare, a 
informaţiei ştiinţifice a secolului XX, din substanţa valorilor perene şi exemplare 
ale culturii, dar şi din problematica socială şi politică, din atmosfera spirituală şi 
morală a perioadei înăuntrul căreia s-a format ca personalitate spirituală şi s-a 
definit pe sine (ca atitudine filosofică, stil de gândire, univers ideatic, construcţie 
a operei etc.). Tocmai trăirea intensă, plină de tensiune lăuntrică, a acestei 
problematici, atât la nivel de sensibilitate emoţional-estetică şi morală, cât şi – 
mai ales – la nivelul interogaţiei inteligenţei critice, deschiderea constantă către 
concretul experienţei de viaţă, de simţire, de gândire şi de acţiune a 
contemporaneităţii naţionale şi internaţionale, asigură operei sale caracterul de 
reală sinteză filosofică şi scrisului său, farmec, prospeţime şi actualitate. Nu este 
de mirare deci, că în orizontul meditaţiei filosofice a lui D. D. Roşca, care 
consideră creaţia filosofică drept „expresia integrală a unei personalităţi 
spirituale”, care îşi are „rădăcinile hrănitoare în omul întreg, în omul concret”1, 
tema ideii naţionale e prezentă în câteva puncte cheie, chiar critice şi în cel mai 
înalt grad semnificative pentru concepţia sa privind rostul filosofii şi menirea 
filosofului în cadrul comunităţii naţionale al cărui fiu vrednic trebuie să fie. 

Într-adevăr, abordarea implicită, dar viguroasă, a ideii naţionale în 
cuprinsul Existenţei tragice devine explicită, concretizându-se, adâncindu-se şi 
îmbogăţindu-se în studiile şi eseurile ulterioare, cu deosebire în Valori veşnice, 
Temeiuri filosofice ale ideii naţionale, Ideal de viaţă, Europeanul Bărnuţiu etc., 
elaborate de filosoful român în anii de cumplită urgie ai celui de-al doilea război 
mondial, ani de suferinţă şi pentru poporul român şi naţiunea română. 

                                           
1 D.D.Roşca, Însemnări despre Hegel, Ed.Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p.7. 
 



Cel care reţinuse afirmativ despre filosofii eleni că forţa emitentă a 
spiritului lor „a fost facultatea de a organiza haosul în orice formă l-ar fi întâlnit”2 

şi că, între greci, filosofi au fost cei care şi-au dat seama mai întâi şi mai limpede 
de pericolele ce ameninţau existenţa şi independenţa Cetăţii, a Eladei, îşi asumă 
acum – în împrejurările tragice pentru naţiunea sa şi pentru umanitate, cauzate 
de război – ca autentic iubitor de înţelepciune, misiunea şi datoria, pline de 
răspundere morală şi patriotică, de a lua atitudine fermă, combativă, împotriva 
haosului, împotriva confuziei doctrinar-ideologice, a arbitrariului politic şi de a 
întemeia pe adevăruri evidente ale raţiunii universal-omeneşti, „puncte de sprijin” 
apărării drepturilor inalienabile ale naţiunii române, aşezării pe noi fundamente şi 
în forme durabile, viitoarele realităţi internaţionale. D. D. Roşca a considerat, 
aşadar, în acei ani de cumplită încercare pentru ţara noastră şi de suferinţă 
adâncă pentru naţiunea română, că misiunea intelectualului, a filosofului în 
speţă, nu e doar aceea de a avea pentru sine conştiinţa luminată de idei clare, 
menţinându-se în sfera contemporaneităţii, care constată divorţul dintre „gândire 
şi viaţă”, dintre ceea ce este „ şi „ceea ce ar trebui să fie”, ci, reţinând din istorie 
lecţia eroismului şi a demnităţii, de a milita, prin atitudinea şi scrisul său pentru 
ordonarea Cetăţii după concepte clare, având convingerea demult exprimată, că 
în zona omenescului „totul poate fi făcut altfel decât este.”3

Paginile de critică, scrise sau rostite public de către D. D. Roşca în anii 
1941-1944, în condiţiile asprei cenzuri a dictaturii antonesciene, reprezintă o 
continuare logică, firească, a concepţiei lui filosofice elaborate în Existenţa 
tragică – în cadrul căreia „scop ultim fusese tocmai fundamentarea temeiurilor 
acţiunii umane”4 – şi în acelaşi timp, o adeverire a ei prin exemplul propriu, prin 
luarea personală de atitudine curajoasă, lucidă, patriotică. Valoarea intrinsecă a 
filosofii, „floarea cea mai aleasă a spiritului” 5, cum o numeşte Hegel, sporeşte 
neasemuit atunci, când adevărul conţinut în ea, este însuşi adevărul de viaţă al 
celui care a elaborat-o, al autorului ei, când altfel spus, personalitatea 
gânditorului are tăria de caracter de a fi solidară cu adevărul filosofii sale. 

Poziţia angajată pe plan intelectual, moral şi patriotic a lui D. D. Roşca, în 
aceste „pagini de critică” provenea şi din conştiinţa faptului, că adevărurile 
scoase dintr-o filosofie raţionalistă şi umanistă, cum este propria lui sinteză 
filosofică, nu pot decât să întărească şi conştiinţa drepturilor naţiunii române, 
drepturi inalienabile la viaţă şi libertate.”6

În consecinţă, în convingerea sa, „o carte nu e depozitara unor gânduri pe 
care autorul ei le formulează numai pentru sine, ci este o realitate socială, o 
fiinţă activă care, adresându-se tuturor oamenilor (în principiu cel puţin), trebuie 
să vorbească în aşa fel, încât să fie înţeleasă cât mai limpede.”7

                                           
2 D.D.Roşca, Minune greacă, în Linii şi figuri, Ed.Ţara, Sibiu, 1943, p.31-32. 
3 D.D.Roşca, Existenţa tragică, Bucureşti, 1934, p.22. 
4 I.Aluaş, Temeiurile acţiunii umane în filosofia lui D.D.Roşca, în Studies Universitates Babeş 
  Bolyai, series Philosophie şi Economica, Cluj-Napoca, 1965. 
5 G.F.W.Hegel, Prelegeri de istorie a filosofiei, Ed.Academiei, vol.I, Bucureşti, 1963, p.57. 
6 D.D.Roşca, Puncte de sprijin, Ed. Ţara, Sibiu, 1943, p.138. 
7 D.D.Roşca, Oameni şi climate, Ed. Dacia, Cluj, 1971,p.122. 



Tocmai asupra câtorva aceste „înţelesuri” aduse de către D. D. Roşca în 
paginile cărţilor sale, cu deosebire în eseurile menţionate, asupra problematicii 
ideii naţionale, vom stărui în continuare, accentuând valabilitatea şi actualitatea lor. 

Evident, răspunsul pe care îl formulează gânditorul român întrebărilor 
privind naţiunea, rostul şi sensul existenţei acestei forme istorice superioare de 
comunitate umană, idealul de organizare socială a realităţilor naţionale şi a 
relaţiilor politice internaţionale, e conţinut implicit, cum însuşi filosoful afirmă, „în 
concepţia mea generală despre lume şi în idele mele despre valoarea omului.”8

De altfel, convingerea de principiu a lui D. D. Roşca este că o doctrină 
politică, aptă să ofere cele mai sigure temeiuri teoretice drepturilor noastre 
”asupra sfânt pământ al Ţărilor Româneşti...”9 şi să fie „un îndreptar binefăcător 
pentru orice inteligenţă şi conştiinţă românească”10 nu se poate sprijini numai pe 
argumente istorice, filologice, etnografice sau geografice; o asemenea doctrină 
politică trebuie să ceară argumente şi filosofii, să fie întemeiată filosofic.  

Poziţiile teoretice – ontologice, antropologice şi axiologice – elaborate în 
sinteza filosofică Existenţa tragică, constituie într-adevăr, suport pentru 
întemeierea pe aceleaşi baze de gândire, a unei filosofii politice în cuprinsul 
căreia problematica ideii naţionale, cu tot ce implică aceasta, primeşte în 
scrierile lui D. D. Roşca luminoase şi valide soluţionări, bunuri câştigate ale 
culturii noastre înaintate, demne să ne reţină oricând atenţia. Cu atât mai mult cu 
cât ascuţişul polemic al acestor soluţii date de D. D. Roşca problemelor de 
filozofie politică nu are numai o valoare documentar-istorică, legată de 
combaterea iraţionalismului filosofic şi a ideologiei fasciste, ci şi actualitate, 
apărarea libertăţii şi a demnităţii omului, fiind o sarcină majoră a gândirii 
raţionalist-umaniste şi democratice şi în condiţiile zilelor noastre. 

Fundamentându-şi şi concepţia filosofică pe ideea că realitatea ne apare, 
în lumina experienţei şi a gândirii critice, ca neîncheiată, etern provizorie, în 
însăşi esenţa ei, D. D. Roşca dezvoltă cu consecvenţă logică viziunea sa 
dialectică asupra devenirii universale, asupra istoricităţii existenţei în toate 
formele de manifestare ale acesteia. Dar, potrivit concepţiei sale, devenirea 
existenţei nu este o simplă schimbare, nu e liniară continuitatea evolutivă, ci 
dimpotrivă, devenirea reală e unitatea sintetică a continuităţii şi discontinuităţii, a 
cantitativului şi calitativului, e negaţie dialectică, în sensul plin al cuvântului. 
Devenirea reală, concretă, ca îmbogăţire şi creare de noi forme de existenţă, nu 
doar în sânul naturii, ci, mai ales în istoria ascensiunii, pe trepte progresive, 
mereu mai înalte, a făpturii celei mai inteligente a naturii: omul. 

În analiza raportului dintre natură şi istorie, dintre natură şi cultură 
(materială şi spirituală) creată de om, pe temeiurile libertăţii, ale cunoaşterii şi 
acţiunii. D. D. Roşca accentuează în mod justificat-în contextul polemicii explicite 
şi implicite cu diversele variante ale biologismului şi darwinismului social-mai 
ales saltul calitativ care le separă. Cu toate că inteligenţa umană şi chiar viaţa 
spirituală, sufletească îşi au, după autorul Existenţei tragice, originile în lumea 
natural-biologică, ele nu pot fi derivate mecanic-analitic din natură, conţinând un 
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plus calitativ, ireductibil la antecedentele naturale. Eliberată treptat de tirania 
biologicului, câştigând autonomie şi independenţă, viaţa spirituală umană 
instituie în evoluţia istorică propriile ei scopuri: valorizarea existenţei din 
perspectiva necesităţii specifice omului de a da sens propriei sale vieţi, crearea 
de valori tehnico-materiale ca mijloc în vederea afirmării idealurilor şi valorilor 
spirituale. 

În consecinţă, succesiunea istorică a omenirii, progresul înregistrat de 
diferite civilizaţii umane, reprezintă în concepţia filosofului român, trepte 
fundamentale ale eliberării omului de sub apăsarea naturii, momente esenţiale 
ale progresului social (în cadrul căruia progresul tehnico-economic e privit în 
mod constant ca suport necesar, ca mijloc doar în vederea realizării progresului 
spiritual-intelectual, moral, artistic etc.). „Progresul social-atât cât a putut fi 
realizat până azi – scrie D. D. Roşca – e răsplata luptei necurmate pe care a 
dus-o omul spre a se elibera de legea fatalităţii. Diferitele civilizaţii sunt fazele 
succesive ale acestei eliberări.”11

Creaţia liberă propulsată de nevoile interioare spirituale ale omului, ale 
personalităţii umane, în speţă, este „pârghia arhimedică” a constituirii „marilor 
culturi”, a îmbogăţirii continue a patrimoniului spiritual comun întregii lumi 
civilizate. 

Constituite pe baza unor asemenea resorturi lăuntrice fiinţei umane, 
marile culturi şi civilizaţii nu sunt însă „compartimente fără comunicaţie între ele, 
entităţi create de misterioase şi specifice sensibilităţi spaţiale”12 aşa cum afirmau 
pluralismul spenglerian şi ideologiile geopolitice şi rasiste, dimpotrivă, susţine D. 
D. Roşca, succesiunea acestora constituie însăşi esenţa progresului social, 
continuitatea istorică a diferitelor popoare, ducând implicit la formarea unei 
„umanităţi civilizate” şi a unor valori general omeneşti, care „fac posibilă discuţia 
şi înţelegerea între inteligenţe de origine etnică diferită….”13. În acelaşi context, 
afirmă D. D. Roşca, „în cursul lungilor veacuri de viaţă istorică, acest patrimoniu al 
umanităţii a fost mărit încet, fie prin adaosuri, rezultate a noi experienţe, fie prin 
adâncirea a ceea ce era deja.”14

Dar mersul progresiv al istoriei în constituirea umanităţii civilizate şi a 
patrimoniului ei spiritual comun, nu e – în concepţia filosofului nostru – „cu 
necesitate linie fără coborâşuri”15, evoluţia progresivă cuprinde în sine, ca 
moment inerent şi distrugerea, înlăturarea a ceea ce este vechi, perimat, ba 
chiar şi stagnarea sau darea înapoi: atunci când are loc o slăbire o slăbire a 
voinţei îndreptate spre ţinte ce sunt „dincolo de fire”, adică de natură, sau o 
renunţare la luptă, „istoria se poate întoarce înapoi, neamurile Europei căzând în 
barbarie.”16 Asemenea momente de barbară dezlănţuire distructivă fiind tocmai 
cele contemporane generaţiei căreia a aparţinut D. D. Roşca, filosoful român 
constata lucid, în lumina întregii experienţe istorice şi afirma optimist că linia 
evoluţiei istorice „privită în toată lumea ei … se aseamănă cu un drum ce duce 
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totuşi, spre culmea muntelui, suind şi coborând, în chip inevitabil, dealuri şi 
văi.”17

El crede în om, pentru că nu vede în el „numai un sclav al fatalităţii”, ci şi 
un „servitor ascultător al raţiunii”, crede în om, pentru că ştie că „în trecut acesta 
a reuşit încetul cu încetul, dar în măsură tot mai sensibilă să se suprapună 
instinctului şi să facă astfel tot mai umană societatea oamenilor.”18

În perspectiva unei asemenea concepţii filosofice asupra naturii şi a 
societăţii, asupra omului însuşi şi asupra istoriei sale analizează D. D. Roşca 
umanitatea sa contemporană, procesele social-istorice contradictorii care o 
străbat, valorile spirituale pe care experienţa istorică le-a constituit ca patrimoniu 
spiritual comun al popoarelor şi naţiunilor şi care ar trebui să prezideze – în 
calitatea lor de valori ideale, perene – atât realităţile interne, naţionale, cât şi 
sfera realităţilor internaţionale, în primul rând relaţiile politice dintre state şi 
naţiuni. 

În acest cadru problematic şi în contextul luării explicite de poziţie critică 
împotriva orientărilor filosofice, iraţionaliste şi a prelungirilor lor ideologice pretins 
ştiinţifice, ideile lui D. D. Roşca privitoare la naţiune în general, la naţiunea 
română îndeosebi, dobândesc un deosebit relief, înscriindu-se ca una dintre cele 
mai luminoase pagini ale gândirii filosofice umaniste, ştiinţifice şi democratice din 
filosofia românească interbelică. 

În primul rând, naţiunile, contrar susţinerilor darwinismului social sau ale 
biologismului rasist, „nu sunt numai simple varietăţi zoologice ale unei specii şi 
ca atare, voite oarecum de natură…,”19 căci omul (şi alcătuirile ce ţin de 
existenţa şi de creaţia sa) „e mai mult decât natură, oricărei rase ar aparţine el;” 
20 ca atare, organizarea lor internă şi relaţiile dintre ele, cele politice cu 
deosebire, nu pot fi o simplă „prelungire a biologicului”, iar filosofia politică şi 
etică nu poate avea drept suport teoretic, aplicarea mecanică la societate a 
legilor naturii, fără grave confuzii intelectuale şi fără mari primejdii pentru 
libertatea şi integritatea persoanei şi a popoarelor. Când totuşi, se încropeşte o 
asemenea doctrină politică şi etică, care face din legile naturii norme de conduită 
socială, ea serveşte explicării şi justificării violenţei şi agresiunii, primatului forţei, 
fenomene fireşti în lumea naturii, dar nu în cea a omului „ca fiinţă socială şi 
istorică, ca fiinţă care se conduce nu după porunca instinctului, ci după principii 
raţionale.”21

Consecvent filosofiei sale raţionalist-dialectice şi spiritului umanismului 
său autentic, D. D. Roşca vede în categoria de naţiune o realitate umană 
complexă, constituită istoriceşte în indisolubilă legătură cu ideile-forţă ale culturii 
spirituale: ideea de libertate, de egalitate, de dreptate, de adevăr şi bine, apărute 
ca „expresia naţională a unor nevoi reale şi concret simţite, mai întâi în 
societăţile evoluate ale occidentului, de burghezia în ascensiune, atunci clasă 
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progresistă şi revoluţionară, nevoi simţite şi de noi românii, începând cu epoca 
în care ne-am trezit la conştiinţa de neam, ce are drept imprescriptibil şi 
inalienabil la viaţa liberă.”22

Rostul şi sensul existenţei naţiunilor îi apare, în consecinţă ca fiind 
nemijlocit legat de destinul acestei table de valori, căci umanitatea, atât la nivel 
individual cât şi la nivel colectiv, se poate întemeia raţional şi poate cu adevărat 
progresa pe baza acestor valori, cu condiţia recunoaşterii de către toţi a 
necesităţii absolute de a acţiona permanent sub călăuzirea lor. Nu întâmplător 
pune D. D. Roşca drept moto al eseului său Europeanul Bărnuţiu cuvintele 
acestuia prin care „pentru întâia oară, cu luciditate completă, a descoperit acest 
popor, că printre armele sale de luptă, poate cea mai tare este aceea spre care 
întindea mâna fiul de ţăran sălăjan: prin oratorul doctrinar din catedrala Blajului, 
Europa îmbia poporul român de pretutindeni la raţiuni universal-omeneşti în 
sprijinul unor drepturi şi realităţi naţionale”23 şi „numai până unde ţine dreptatea 
ţine şi umanitatea; dincolo de dreptate, locuiesc fiarele sălbatice.”24

Mintea capabilă de a scoate învăţătură înţeleaptă din istoria milenară a 
Europei – pentru a relua exprimarea proprie stilului lui D. D. Roşca – nu poate să 
nu constate că la elaborarea acestei table de valori şi-au adus contribuţia toate 
popoarele şi că ea, în ce ne priveşte, a fost „putere creatoare de minunată istorie 
românească”, agent transformator de istorie „în această răscruce de vânturi ce 
se numeşte Pământ românesc.”25 Solide temeiuri filosofice pentru ideea 
naţională, pentru organizarea relaţiilor dintre naţiuni ajunse la deplina conştiinţă 
a drepturilor inalienabile care nu pot fi prin urmare, oferite decât de aceste valori 
- ideal, căci: „Conştiinţa continentului nostru nu va putea renunţa la acest ideal 
fără ca naţiunile europene să recadă în barbarie.”26

Prin prisma unui asemenea mod de înţelegere şi de explicare a raportului 
dintre natură şi istorie, dintre naţiune şi cultură, naţiunea, evident nu mai apare 
ca produs mai mult sau mai puţin trecător al naturii, ci ca vehicul şi cadru potrivit 
pentru viaţa spiritului, pentru cultură. Dintre toate formele de comunitate 
omenească – ne arată D. D. Roşca – naţiunea fiind cea mai durabilă şi cea care 
permite cel mai înalt grad de diferenţiere a capacităţilor individului uman, poate 
servi în măsură mai eficace decât oricare altă formă de comunitate „ecloziunea 
şi durata creaţiei spirituale.”27 Rezultă că fiecare popor, fiecare naţiune, fie ea 
mare sau mică, reprezintă o valoare unică în lume, fiind „în principiu un rezervor 
de puteri creatoare de cultură originală.”28  

Toate naţiunile au deci, egală îndreptăţire la existenţă şi la libera lor 
dezvoltare, „au drept imprescriptibil să devină naţiuni libere, să creeze state 
naţionale, care la rândul lor, să servească drept cadre optime pentru propăşirea 
culturii.”29  
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Potenţialul de spiritualitate al unei naţiuni – accentuează D. D. Roşca – nu 
rezidă în numărul de locuitori sau în întinderea spaţiului pe care-l ocupă: „În 
mijlocul oricărui popor, fie el cât de umil, se poate naşte omul excepţional, om 
care, într-un domeniu sau altul, poate întrupa în persoana lui cel mai înalt ideal 
de umanitate al vremii.”30 Naţiunile nu pot fi deci, apreciate cantitativ, ca „mari” 
sau „mici”, ca „superioare” sau „inferioare”, ele sunt şi devin mari numai calitativ, 
numai prin ceea ce au creat sau promit să creeze în sfera culturii. De aceea, 
contrar noii sofistici a realismului politic (adică neodarwinismului social, 
rasismului etc.) cu întregul său „cortegiu de idei barbare implicate în el: ideea 
rasei de stăpâni predestinaţi etc.”31, şi vom adăuga noi contrară oricăror 
argumentări, nu pot să existe drepturi pe care unele popoare şi naţiuni le-ar 
avea, iar altele nu. 

Încălcarea drepturilor la existenţă, libertate, independenţă, suveranitate şi 
progres ale popoarelor şi naţiunilor îi apar lui D. D. Roşca, ca fiind un „rău 
absolut”32. Şi cum în epoca contemporană, cu particulară intensitate, de rară 
forţă diabolică în anii în care el scria paginile sale de critică, acest „rău absolut” 
se manifesta ca fapt curent, filosoful român îi opunea în termeni de tăioasă 
argumentaţie şi de respingere categorică, „valorile veşnice”, adică acele valori şi 
idealuri umaniste ce intră „ca note definitorii în singura definiţie justă ce poate fi 
dată conceptelor de om şi de umanitate civilizată”33, fiind convins că numai ele 
prin evidenţa lor absolută şi prin caracterul lor universal normativ, pot servi ca 
îndreptar oricărei activităţi sociale, inclusiv în acţiunea politică din planul 
realităţilor naţionale sau internaţionale. 

Afirmarea curajoasă, răspicată, de către D. D. Roşca în momentul istoric 
respectiv, a necesităţii recunoaşterii şi respectării stricte a acestor valori şi a 
obligaţiilor morale pe care le implică, îşi are izvorul cum am mai arătat, nu numai 
în convingerile sale de natură intelectual–teoretică, ci şi în sentimentul său de 
adânc şi nobil patriotism, în convingerea morală că intelectualului îi revine, mai 
ales în situaţii de cumpănă pentru naţiunea sa menirea de a-i întări acesteia 
puterea de rezistenţă şi de luptă pentru drepturile ei inalienabile, arătând cu 
rigoare demonstrativă, fundamentul raţional al acestor drepturi „imanente 
conştiinţei umane şi valabile pe deasupra oricăror convenţii şi tratate, pe care le 
pot impune alţii.”34  

Constituite pe baza experienţei istorice şi a creaţiei istorice, aceste valori 
şi imperative „care obligă conştiinţa inşilor şi popoarelor civilizate în chip 
necondiţionat şi în orice împrejurări”35 formează, în concepţia axiologică a lui D. 
D. Roşca, un tot unitar, indisolubil. Adevărul, dreptatea şi binele –ca valori 
umane supreme – se implică reciproc în lupta eroică şi necurmată a omului 
pentru a elimina din sfera realităţii neraţionalul şi absurdul, modelând-o în 
conformitate cu exigenţele idealului său de om şi de umanitate. 
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Împotriva relativismului gnoseologic, politic şi etic, justificator al oricăror 
atitudini şi acţiuni subumane, filosoful român subliniază permanenţa acestor 
valori, faptul că doar prin prisma lor mintea înţelegătoare poate valoriza 
existenţa şi doar sub călăuzirea lor poate acţiona transformator pe linia 
progresului. 

Negarea principială a deosebirii dintre adevăr şi fals, dintre bine şi rău, 
drept şi nedrept, confuzia şi cecitatea axiologică au drept consecinţe renunţarea 
la însăşi calitatea de om, reîntoarcerea „în împărăţia dobitoacelor, cu toate 
consecinţele acestei întoarceri.”36

În fruntea tuturor valorilor spirituale, D. D. Roşca situează adevărul, în 
calitatea lui de normă supremă a inteligenţei cognitive şi critice. Fără adevăr, 
celelalte valori nu sunt inteligibile, şi ele nici n-ar fi fost de altfel, elaborate şi 
formulate: „adevărul este valoarea care dă viaţă şi sens celorlalte valori şi 
încorporat în faptă, îl înnobilează pe om.”37 În diferite contexte ideatice ale 
operei sale, D. D. Roşca subliniase cu vigoare, că prin adevăr trebuie să se 
înţeleagă adevărul obiectiv rezultat din cunoaştere şi confirmat de experienţa 
practică. Cu această condiţie, oricât de particular i-ar fi conţinutul asupra a 
ceva, adevărul este numai unul şi capabil prin însăşi acest fapt, să se impună 
„printr-un fel de constrângere interioară tuturor inteligenţelor liber 
cugetătoare.”38

Tocmai de aceea, conceput şi înţeles în acest mod, adevărul reprezintă în 
sine o mare victorie a spiritului cunoscător şi în acelaşi timp, suportul şi izvorul 
acţiunii umane, transformatoare. Luând poziţie critică împotriva ideologiei 
fasciste şi a susţinătorilor autohtoni ai acesteia, care identificând interesul 
particular cu adevărul, crea confuzie şi căuta să justifice politica de jaf şi de 
cotropire a hitlerismului, autorul eseului Valori veşnice reafirmă valabilitatea ideii 
logicii clasice potrivit căreia „pe acelaşi plan de cugetare nu există două afirmaţii 
contrare şi adevărate în acelaşi timp despre acelaşi conţinut”39 şi în consecinţă, 
adevărul nu e condiţionat de „hic et nunc”: „Adevărul este numai unul… 
adevărurile care nu sunt decât ale unui singur ins sau ale unui grup, nu sunt 
adevăruri.”40 Celor care îşi închipuiau că apără interesele vitale ale naţiunii 
române, afişând un pretins realism pseudo-ştiinţific şi politic pentru a masca 
mobiluri nu tocmai curate, ba chiar trădătoare de ţară, D. D. Roşca le atrage 
atenţia, printr-o argumentare logic strânsă, că se pun de fapt în slujba unor 
interese străine, atât poporului român şi tradiţiilor sale, cât şi umanităţii. 
Acceptarea ideii adevărului „multiplu” în una şi aceeaşi chestiune în funcţie de 
interesele particulare, specifice, „ne-ar pune în situaţia tragică de a pleda noi 
înşine pentru nesocotirea drepturilor imprescriptibile şi a intereselor vitale ale 
neamului românesc.”41

Demascarea fără menajamente a substratului politic a ideii doctrinare a 
adevărurilor „multiple”, respingerea categorică a aserţiunilor sofistice în 
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problema adevărului este continuată consecvent de către D. D. Roşca şi în 
analiza raportului dintre adevăr – dreptate, dintre stările de fapt şi starea de 
drept, dintre drept şi forţă. Potrivit concepţiei sale, oricât de complicate ar fi 
acţiunile omeneşti, fie cele referitoare la relaţiile dintre oameni în viaţa socială 
internă, fie cele ce privesc raporturile dintre naţiuni, analizate şi judecate prin 
prisma adevărului, ele nu comportă principial decât o singură soluţie dreaptă. 
„Ca şi adevărul – scrie D. D. Roşca – dreptatea care e una, se impune cu putere 
coercitivă tuturor spiritelor oneste. Cine are adevăr, dreptatea de partea sa, 
acela are aprobarea conştiinţei tuturor popoarelor şi inşilor de bună credinţă.”42

Consecinţa inevitabilă ce decurge de aici, este formulată de către filosoful 
român astfel: „după cum nu există putere materială în lume, şi nici dincolo de 
lume, care să poată face ca adevărul să devină neadevăr, tot aşa nimic din lume 
nu poate sili conştiinţa să afirme că nedreptatea e dreptate.”43 Astfel, aşa cum 
adevărul în materie de cunoaştere e judecătorul ideal şi pentru adevăr şi pentru 
eroare, tot aşa în domeniul acţiunilor omeneşti, inclusiv al celor politice, 
dreptatea e principiul la lumina căruia putem „distinge lămurit acţiunile drepte de 
cele nedrepte.”44

Avându-şi originea în adevăr şi fiind elaborată de raţiunea umană pe 
parcursul unui îndelungat proces istoric, din necesităţi stringent practice, ideea 
de justiţie şi idealul de dreptate s-au dovedit, arată D. D. Roşca, „forţă creatoare 
de mare istorie”, „putere promovatoare de progres social şi politic…”, fiind ca 
atare „imanente conştiinţei insului şi neamurilor civilizate ale continentului 
nostru.”45

Idealul de dreptate a orientat cu vigoare şi lupta poporului român pentru 
emanciparea lui naţională şi socială, iar doctrinarii dreptului natural, 
reprezentanţii Şcolii Ardelene, autorii Supplex-ului, dar mai cu seamă Simion 
Bărnuţiu, au ştiut să scoată din acest ideal „cele mai sigure norme de irevizuibilă 
şi implacabilă judecată a stărilor politice şi sociale anacronice în care se găseau 
românii din Transilvania”46, au formulat „în deplină cunoştinţă şi conştiinţă 
raţiunile ultime, general-umane, ale implacabilului destin al omenirii.”47

Afirmând, ca exigenţă imperativă a înţelepciunii umane, „primatul 
dreptului asupra forţei şi primatul dreptăţii asupra convenţiilor şi tratatelor pe 
care le pot impune alţii”48, această doctrină, afirmă D. D. Roşca, până astăzi 
neclintită, este singura care oferă temeiuri teoretice solide naţiunilor şi 
popoarelor în lupta pentru apărarea fiinţei şi dreptăţii lor în faţa politicii faptului 
împlinit. 

Privite în lumina idealului de dreptate, „stările de fapt” determinate de 
domnia forţei, impuse brutal naţiunii române în acei ani de către puterile Axei, nu 
sunt numai revoltătoare nedreptăţi, ci recăderi ale omului „în lumina bestiilor 
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dintre care s-a ridicat odinioară cu atâta trudă şi zăbavă.”49 Împotriva tuturor 
celor care căutau să impună acceptarea ideii că forţa primează dreptul, că 
dreptul celui mai tare este însăşi dreptatea, umanistul D. D. Roşca susţine 
răspicat: „Nu e adevărat că forţa ca atare poate fi izvor de drept şi dreptate. 
Singură, forţa nu creează orice s-ar spune, stări de drept, ci numai stări de fapt. 
Faptul împlinit este legea fundamentală a forţei!”50

Stările de fapt nedrepte, cele care se petrec pe baza forţei, a violenţei şi a 
constrângerii, sunt şi rămân nedrepte, fie că au fost comise de un ins, fie că au 
fost comise de o naţiune întreagă. În faţa lor, singura atitudine demnă de om şi 
de înţelepciune umană este împotrivirea, rezistenţa şi lupta. „Aflat pe poziţia 
bunei tradiţii a umanismului, deci nu a acelui umanism care, timorat de forţa 
brută eşua în lamentări sau, după caz şi oameni, adopta atitudinea laşă a 
ignorării deliberate a răului, ci a acelui umanism viguros, ale cărui credinţe trec 
în faptă”51, gânditorul român relevă insuficienţa negaţiei care nu are curajul 
necesar de a deveni faptă: „ar fi naivitate primejdioasă să crezi că destinul s-ar 
opune forţei nedrepte.”52 Pentru ca puterea forţei să fie pusă în serviciul 
dreptăţii, mai e nevoie şi de altceva. E nevoie să fie găsit „punctul arhimedic” de 
sprijin, pentru ca slăbiciunea „trestiei gânditoare” să se transforme într-o forţă de 
neînvins. Acest punct arhimedic care îl face pe om să nu se încline în faţa forţei, 
să nu dezarmeze, ci să lupte împotriva ei, ţine de zona inteligenţei liber 
cugetătoare, dar şi de resorturile extrareflexive ale conştiinţei lui: convingerea, 
limpede şi tare a drepturilor şi datoriilor lui de om, de naţiune. În acest sens, 
însăşi ideea de justiţie reprezintă o mare forţă, după cum lipsa acestei idei, 
poate face din om o pradă uşoară pentru abilii mânuitori ai şantajului forţei. 
Continuându-şi ideea, D. D. Roşca subliniază apăsat că: „Naţiunile pătrunse de 
o justificată conştiinţă a drepturilor lor, nu pot fi desfiinţate de nici o putere a 
pământului.”53 Idee concluzivă de o mare actualitate! 

Adevărul şi dreptatea, în înţelesul adânc, au întotdeauna şi implicaţii 
etice; altfel spus, activitatea umană a oamenilor reali sau a comunităţilor 
naţionale, desfăşurată fie pe un plan cognitiv, fie pe un plan social-politic, 
prezintă şi o semnificaţie de ordin moral, necesitând a fi apreciată prin prisma 
„binelui” şi „răului”– categorii fundamentale ale gândirii etice. Exprimând nu 
numai o firească întregire a concepţiei sale globale filosofice, ci, în acelaşi timp 
şi sensibilitatea şi înţelepciunea morală a poporului român, D. D. Roşca afirmă 
că deosebirea dintre „bine” şi „rău”, „moral” şi „imoral”, este calitativă, principială, 
neputând a fi în nici un fel eludată. 

Chiar dacă în realitatea manifestărilor concret-omeneşti valorile morale 
trăiesc în „devălmăşie”, aşa cum ne arată experienţa, în plan teoretic-etic nu 
există concept prin care deosebirea calitativă dintre ele, dintre „bine” şi „rău”, să 
poată fi suprimată. De unde rezultă valabilitatea universal-umană a imperativelor 
morale pe care etica le prescrie comportamentului, acţiunilor şi relaţiilor practice 
morale. Aşa fiind, nici unui om şi nici unui popor nu-i este îngăduit, în nici o situaţie, 
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să nesocotească în conduita şi faptele lor, normele morale statornicite în scopul 
umanizării relaţiilor interumane şi a bunei convieţuiri a popoarelor şi a naţiunilor. 
Cine suprimă principial valabilitatea acestor norme morale stabilite pe baza 
distingerii calitative între bine şi rău, acela, avertizează D. D. Roşca, „renunţă la 
calitatea sa de om”54, cu toate consecinţele acestei renunţări. 

Solidaritatea reciprocă a valorilor supreme ale culturii e pusă astfel, cu 
vigoare în relief de către filosoful român: nu poate exista o riguroasă ordine 
intelectuală fără o veritabilă ordine justiţiară şi etică, după cum aceasta din urmă 
nu se poate constitui fără adevăr. Altfel spus, cine iubeşte omul iubeşte şi 
valorile fundamentale ale culturii lui: adevărul, dreptatea şi binele. Cine îşi leagă 
soarta de această tablă de valori „veşnice”, cum îi place filosofului român să le 
numească, acela iubeşte libertatea şi omenia, iubeşte umanitatea, fie că aceasta 
e concretizată în oameni reali sau în popoare şi comunităţi naţionale. 

Aşadar, raţiuni universal-omeneşti, raţiuni filosofico-etice, considera D.D. 
Roşca, că poate extrage din concepţia sa generală despre lume şi viaţă ca 
argumente în sprijinul ameninţărilor drepturilor şi realităţilor naţionale româneşti, 
în sprijinul tuturor eforturilor îndreptate spre instaurarea păcii în lume, pentru 
aşezarea relaţiilor internaţionale pe principiile egalităţii, ale independenţei şi 
suveranităţii, ale respectului reciproc. Aceasta ar duce în opina lui D. D. Roşca, 
la apropierea vieţii tuturor popoarelor şi naţiunilor într-o comunitate spirituală, din 
sânul căreia ar putea fi excluse relaţiile bazate pe politica forţei şi a faptului 
împlinit, pe doctrina nocivă a „dreptului celui mai tare”, făcând loc unor relaţii 
întemeiate pe promovarea virtuţilor şi însuşirilor proprii fiecăruia. 

Aducând argumente de o asemenea tărie, scoase din marea cultură, din 
„străfundurile conştiinţei Europei civilizate55”, D. D. Roşca nutrea convingerea că 
filosofia, adresându-se omului ca fiinţă spirituală raţională, a avut şi are un 
cuvânt de spus în domeniul vieţii politice şi că „acest proces de intervenţie tot 
mai eficace a înţelepciunii în treburile politicii va continua şi în viitor”56.În 
concepţia sa, de altfel, filosofia pentru a răspunde integral rostului ei de a fi, „se 
străduieşte să arate nu numai ce este realitatea în general şi lumea omului în 
special, ci ea tinde să traseze şi o imagine despre ceea ce trebuie să fie omul şi 
lumea lui umană. Propune adică un ideal de realizat57”. 

Care ar fi notele definitorii ale idealului de viaţă pe care îl trasează 
concepţia filosofică a lui D. D. Roşca, ideal a cărui realizare, atât în plan 
individual şi social, cât şi pe plan naţional şi internaţional, ar duce la înflorirea 
condiţiei umane, la autorealizarea de sine a omului, la progres? Răspunsul la 
această întrebare, pentru a fi riguros şi complet, ne-ar obliga la o incursiune 
analitică în totalitatea premiselor şi poziţiilor ontologice şi axiologice ale sintezei 
filosofice a lui D. D. Roşca, ceea ce ar depăşi cadrul studiului de faţă. 
Constatând că problematica idealului ocupă un loc important în opera filosofică a 
lui D. D .Roşca, ne vom limita aici la a completa anticipările în această chestiune 
conţinute în paginile precedente şi la a face câteva precizări şi sublinieri. 
                                           
54 Ibidem, p.84. 
55 D.D.Roşca, Europeanul Bărnuţiu, în op.cit. p.82. 
56 Ibidem, p.88. 
57 D.D.Roşca, Ştiinţă şi filosofie, în Oameni şi climate p.213. 



Din toate cele ce preced, se desprinde cu suficientă claritate că pentru D. 
D. Roşca ideea naţională, precum şi cea de personalitate umană, sunt 
indisolubil legate de marile valori ale culturii. De aceea, idealul prin prisma căruia 
trebuie să fie definite sarcinile naţionale nu poate să nu fie bazat pe cele mai 
înalte valori ale culturii, deoarece numai călăuzit de aceste valori, omul – atât ca 
individualitate, cât şi ca naţiune – se menţine pe linia menirii lui intrinseci, aceea 
de fiinţă liberă, raţională şi creatoare. 

Din perspectiva opţiunii sale pentru valorile supreme ale culturii şi ale 
vieţii spirituale, a idealului superior de om şi umanitate, pe care îl preconizează 
în opera sa, D. D. Roşca întreprinde o ascuţită critică, consonantă cu cea a altor 
gânditori raţionalişti şi umanişti ai perioadei interbelice a paradoxurilor absurde, 
iraţionale, ale societăţii sale, a fenomenelor de alienare şi de degradare a 
condiţiei umane, inerente acestei societăţi bazată pe inegalitate, nedreptate şi 
exploatare. 

Dezvăluirea şi denunţarea inechităţilor din planul economic şi social, este 
însoţită la D. D. Roşca, dată fiind structura personalităţii sale, înzestrată cu o 
deosebită sensibilitate afectiv-lirică şi morală, de o radiografiere lucidă a unor 
aspecte dramatice ale crizei spirituale determinată de această societate. 
Contradicţia dintre progresul tehnico-economic, în condiţiile „civilizaţiei 
mecanizate” capitaliste şi consecinţele dezumanizante ale acestei alcătuiri 
sociale în cadrul, căreia existenţa umană este sistematic văduvită de valorile 
care „dau farmec omenesc şi rost vieţii”, este pregnant pus în evidenţă în eseul 
Ideal de viaţă: „Astfel o epocă de nemaipomenit progres mecanic, de uluitoare 
înmulţire a mijloacelor de producţie şi de trai, a dus în chip paradoxal şi tragic, la 
descurajatoare sărăcie interioară şi paralel, a menţinut şi agravat în favoarea 
câtorva, sărăcia materială şi mizeria morală a mulţimilor. Cruzimea cu care e 
dus din partea multora războiul actual, se explică în bună măsură şi ca urmare 
naturală a sus pomenitei sărăcii interioare a contemporanilor noştri58”. 

Experienţa istorică şi de viaţă, analiza atentă a concretului situaţiilor, 
faptelor şi împrejurărilor obiective şi subiective, furniza reflecţiei critice a 
filosofului român materiale de sprijin necesar şi suficient pentru amara 
constatare că, pe nesimţite parcă, o stranie răsturnare se petrecuse: „Din scop 
ce era, viaţa a devenit mijloc, iar mijloacele de trai au devenit scop. Omul a 
devenit sclavul mijloacelor de trai, pierzându-şi până şi gustul de viaţă în 
profunzime59”. 

O filosofie de viaţă a omului, cum este cea elaborată de profesorul 
universităţii clujene, în mod obiectiv nu putea să nu caute şi să nu formuleze o 
soluţionare raţională a acestui impas existenţial, o limpezire a sensurilor prin 
clarificarea raportului just ce trebuie să existe între mijloace şi scopuri, între 
scopuri şi ideal, între ideal şi om, în fine, între om şi realizarea de sine a 
acestuia. 

Am stăruit asupra caracterizării idealului preconizat de către D. D. Roşca, 
datorită locului important pe care-l ocupă acesta în paginile operei sale, datorită 
solidelor temeiuri teoretice pe baza cărora este formulat şi datorită în sfârşit 
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nobleţei şi frumuseţii lui intrinseci. Expresie fidelă şi logic consecventă a 
coordonatelor specifice ale concepţiei sale filosofice, acest ideal, în principiul 
său este nu numai raţional dialectic, umanist şi democratic, ci şi actual. Cu toate 
că din articulaţia lui teoretică lipseşte indicarea căilor practice de realizare, 
idealul de viaţă preconizat de către D. D. Roşca e actual, după părerea noastră, 
cel puţin prin justa soluţionare a raportului armonios ce trebuie să fie realizat 
între mijloace şi scopuri, între progresul material, tehnic şi cel spiritual, atât în 
viaţa omului ca persoană individuală, cât şi în sfera obiectivă şi subiectivă a vieţii 
sociale şi naţionale. 

De altminteri, convingerea lui D. D. Roşca în necesitatea obiectivă a 
realizării unui asemenea echilibru între creaţiile civilizaţiei materiale şi cele 
spirituale ale culturii, între exterioritate şi interioritate, a rămas nestrămutată. 
Experienţa de viaţă şi de reflecţie îndelung decantată îl determină să-şi încheie 
în anul 1968 remarcabilul eseu Ştiinţă şi filosofie cu îndemnul: „crede în lucruri 
atât cât e necesar să crezi pentru a deveni stăpânul lor, dar nu crede în ele atât 
de mult încât să devii sclavul lor!60”. 
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În accepţiunea strictă a termenului, prin Tradiţie, cu T mare trebuie să 

înţelegem ansamblul valoric al credinţei şi spiritualităţii. În creştinism cuvântul 
tradiţie este folosit pentru exprimarea atât a conţinutului revelaţiei divine primite 
de la Iisus Hristos prin apostolii şi succesorii acestora, cât şi procesul de 
transmitere şi interpretare a acestei revelaţii în decursul istoriei bisericeşti. Prin 
aceasta, fiecare creştin intră într-o tradiţie explicită a Bisericii care-l precede, nu 
numai ca primitor, ci şi ca transmiţător. Fiecare creştin devine purtător al tradiţiei. 
 În terminologia curentă,Tradiţia defineşte Credinţa, dar trebuie să 
distingem credinţa după conţinutul ei dogmatic, doctrinar, şi credinţa ca 
experienţă a acestui conţinut. După conţinutul ei, credinţa este revelaţia sau 
descoperirea lui Dumnezeu făcută prin intermediul Scripturii şi elaborată de 
Biserică sub forma unor învăţături precise numite dogme. Aceste dogme nu sunt 
nişte principii sterile, ci ele trebuie să prindă viaţă în sufletul fiecărui creştin. 
 Ca şi experienţă religioasă, credinţa este misterul libertăţii persoanei, 
libertatea de a avea, dincolo de cunoaşterea naturală, o altă viziune despre lume 
şi istorie.Ca formă a libertăţii, credinţa nu este impusă din afară de nici o doctrină 
sau instituţională. Ea stă pe autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, descoperit în 
mod personal, văzut, de Fiul întrupat şi de Duhul manifestat în istorie. Credinţa 
ţine de misterul libertăţii umane de a se lăsa atrasă de misterul lui Dumnezeu şi 
de a asculta şi urma cuvântul Său. Credinţa ca act al Tradiţiei nu este altceva 
decât oferta asumării unei certitudini, că dincolo de limitele existenţei acesteia 
există o altă realitate: numită de Aristotel „Primum movens”- principiul care a 
generat existenţa, „Marele ceasornicar” a lui Voltaire sau „Marele Anonim” al lui 
Lucian Blaga. Credinţa este ieşirea din planul cunoaşterii naturale, care are 
limitele ei ce nu pot fi depăşite. Prin aceasta, credinţa nu este un act a-raţional, 
antiraţional şi nici iraţional, ci metalogic, adică depăşeşte cadrele limitate ale 
raţiunii. Paradoxurile credinţei constau tocmai în faptul că ea le transcede, vizând 
realitatea de Dincolo. Acest Dincolo spre care năzuieşte credinţa nu înseamnă 
un refuz faţă de lumea imanenţei, a istoriei, ci o asumare deplină a acestei şi o 
transfigurare a ei. 
 Credinţa nu este un simplu act congnitiv, discursiv. Ea nu se reduce la 
mărturisirea verbală, la sondaje confesionale, la declaraţii ostentativ-contextuale, 
într-o accepţiune mai actuală: electorale. Credinţa înseamnă mărturie sinceră, 
valori spirituale: biserică, rugăciune, post, spovedanie, împărtăşanie. O 
mărturisire din şi nu din afara credinţei. 
 Etimologic, tradiţie înseamnă a duce dincolo, mai departe. Aplicat 
credinţei acest demers înseamnă a duce dincolo, mai departe. Aplicat credinţei 
acest demers înseamnă o asumare şi o transmitere mai departe a credinţei. În 



societatea tradiţională părinţii se îngrijeau cu sfinţenie de acest aspect. După 89 
odată cu introducerea religiei în şcoli, copiii au fost aceia care şi-au luat părinţii 
de mână şi i-au dus la biserică. 
 În accepţiunea generală tradiţia cu t mic reprezintă întreaga configuraţie 
valorică a unui neam, popor: credinţă, valori spirituale, valori culturale, educaţie, 
obiceiuri,etc. O îngemănare de valori comune spiritului uman. De aceea, în 
spiritualitatea românească nu s-a făcut o separare netă între cele două tradiţii: a 
spiritului sau a duhului şi cea a culturii, a civilizaţiei. În spaţiul românesc Tradiţia 
Bisericii, desigur cu caracteristicile ei divine s-a împletit cu tradiţia-tradiţiile 
poporului. Credinţa s-a împletit cu cultura şi etosul românesc cu spiritualitatea 
liturgică asumându-şi un destin comun. Apelul la memoria istoriei poporului 
român în toate etapele ei nu ne îndreptăţeşte la vreo segregaţie a celor două 
tradiţii, nici în trecut şi nici în contemporaneitate. Dintotdeauna între profan şi 
religios a existat o simbioză, convieţuire se datorează faptului că atât profanul cât 
şi sacrul îşi revendică acelaşi spaţiu în istorie: umanul. Ne gândim la arealul 
tradiţional românesc în care miticul se împleteşte cu Legea strămoşească şi cu 
„sfânta direptate” idealul din totdeauna al ţăranului român mereu obidit, 
cugetarea ţăranului român, înţelepciunea populară cu slovele Scripturii. Niciodată 
Tradiţia Bisericii nu a pus la index adânca înţelepciune a ţăranului român, folclor 
religios, basmele, poeziile şi cântările laice, într-un cuvânt cultura şi literatura, ci 
le-a asumat cu veneraţia cuvenită. Şi aceasta se datorează faptului că adesea 
izvorul de inspiraţie a acestor manifestări ale spiritului era cadrul textelor liturgice 
şi cultice. Este suficient să ne gândim la operele literare, poezie sau proză al 
marilor noştri literaţi: Eminescu, Lucian Blaga, Anton Pann, Vasile Voiculescu, 
Radu Gyr, Ion Alexandru în care se oglindeşte magistral această împreună 
mergere a celor două tradiţii devenite în acest cadru una singură. „Spaţiul mioritic 
blagian” mărturiseşte prezenţa Marelui Anonim ce se relevă în graiul sfânt al 
bătrânei ce stă în genunchi în pridvorul Bisericii sau pe prispa casei depănând 
firul rugăciunii şi al dorului, în faţa brăzdată de arşiţa vremurilor a ţăranului român 
ce-şi cântă bucuria şi necazul. Acest portret al „Tradiţiei” ar fi incomplet şi văduvit 
de esenţă dacă nu ne-am referi şi la ansamblul ecleziastic al bisericilor de lemn 
şi al mănăstirilor ce păstrează în tainiţele zidurilor lor umbrele suferinţelor 
poporului român şi nedreptăţile istoriei. În ele se îngemănează tezaurul cultural şi 
spiritual al geniului artistic românesc în toată amploarea lui totodată ne ridică 
privirea spre cer (antropos), ca un memento al faptului că suntem muritori... dar 
veşnici. De aceea, când vorbim despre Tradiţie-tradiţii nu putem ignora existenţa 
acestor vetre de cultură şi spiritualitate. Mănăstirile, bisericile şi cu majusculă şi 
fără – nu a fost doar un refugiu pentru conştiinţele apăsate de nelinişti interioare, 
ci adevărate şcoli vorbite ale artei vorbite, cântate şi figurative. În existenţa lor 
seculară s-a plămădit ethosul şi spiritualitatea românească. Primele traduceri în 
limba română au fost cărţile de un caracter bisericesc, Scriptura (Psaltirea 
Scheiană, Psaltirea Hurmuzachi, Codicele voroneţian) desigur unele patronate 
nu numai de Biserică, ci şi de domnitorii acelor vremuri. Tiparul lui Gutenberg – o 
construcţie europeană a fost adus la noi prin intermediul unui călugăr 
macedonean Macarie, iar primele cărţi tipărite la începutul sec. Al XVI-lea au fost 
cărţile de slujbă:Liturghier, Evangheliar şi Octoih, continuând apoi puţin mai 



târziu cu tipăriturile diaconului Coresi. Arta miniaturală de excepţie, frescele şi 
arta picturală în ansamblu în spaţiul românesc debutează cu aceste mănăstiri 
seculare, De aceea, când spunem Tradiţie-tradiţii spunem şi: Voroneţ, Suceviţa, 
Moldoviţa, Putna, Neamţ, Tismana, Vodiţa, Curtea de Argeş, Sâmbăta de Sus, în 
spatele cărora se află o mare istorie ce include mari oameni ai spiritului şi al 
politicului: Ştefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu, Mircea cel Bătrân, Mihai 
Viteazul, primii doi intraţi în panteonul sfinţilor Ortodoxiei. 
 Iată de ce, atunci când ne referim la tradiţie ne referim la credinţă, la 
istorie, la cultură, la educaţie. Tradiţia nu este un segment al istoriei, ci este 
istoria însăşi în derulare, în dinamica ei. Ea nu este piesă veche de muzeu – cum 
suntem tentaţi să credem adesea, ci o realitate care este actuală şi 
contemporană cu fiecare generaţie. Când spunem tradiţie nu spunem 
tradiţionalism, aşa cum atunci când spunem conservator nu spunem 
conservatorism, comunitar şi nu comunitarism, social şi nu socialism, trebuie să 
depăşim „ismele”, care sunt denaturări ale conceptelor şi sensurilor autentice ale 
unor realităţi. Tradiţia este veche, seculară şi chiar milenară, dar nu învechită. De 
aceea apelul la tradiţie nu înseamnă imobilism social, economic, politic, spiritual, 
într-un cuvânt lipsă de progres. Teza sociologului Samuel Huntington – alături de 
alte similare – cum că religia ar fi factorul principal oponent la progresul istoriei 
cred că trebuie revizuite şi excluse din acest context. Tradiţia este viaţă care 
poartă în sine trecutul pentru a-l valorifica în prezent fără a pierde perspectiva 
viitorului. „Tradiţia este un ieri care devine mereu azi” (I.P.S. Antonie Plămădeală 
– Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă, Axios,1995, p.146). 
 Diagnoza societăţii actuale măcinată de conflicte politice şi sociale, 
economice şi religioase ne lasă impresia că tradiţia devine un spaţiu privat la 
care au acces prea puţini. A învăţa la „şcoala tradiţiei” nu mai reprezintă pentru 
omul actual o valoare profitabilă. Orientarea educaţională se îndreaptă spre 
sectorul pragmatismului şi mai puţin spre cel al spiritului. 
 Un aspect esenţial al contextului actual, în ce priveşte raportul valoare-
educaţie-tradiţie îl reprezintă accentuarea unilaterală a unei educaţii cu o 
conotaţie orientată exclusiv pragmatic şi cantonată strict în sfera social-
economică. Infuzarea programatică a unei mentalităţi exclusiv consumatoriste, 
copiilor şi tinerilor de azi constituie un eşec în plan educaţional, social şi spiritual. 
Criza socială indubitabilă nu poate justifica o mentalitate care riscă să situeze 
persoana la nivel degradat a unui simplu bun de consum. Performanţele şi 
competenţele realizate, calificativele excepţionale reprezintă ţelul educaţiei şi 
constituie un deziderat într-adevăr esenţial pentru orice domeniu social. Dar 
„atâta timp cât aceste competenţe nu sunt înrădăcinate într-un respect 
fundamental pentru oameni şi într-o responsabilitate valoric consolidată faţă de 
întrebările vitale ale societăţii noastre, există pericolul ca oamenii să devină mai 
îndemânatici, mai performanţi, fără a fi însă cu adevărat mai umani” (Christoph 
von Schonborn, Oamenii, Biserica, Ţara, creştinismul ca provocare socială, 
Anastasia, 2000, p.127). Educaţia se adresează omului ca realitate personală, 
ea trasează cutele personalităţii umane, desigur, fără să neglijeze cadrele de 
desfăşurare ale acesteia: istoric, socio-economic, etnic, etc. Educaţia vizează 
omul în ansamblul său dihotomic: spiritual şi material, de aceea, orice 



reducţionism radical al acesteia (educaţia) la unul din cele două componente ale 
persoanei umane ar reprezenta o viziune unilaterală păgubitoare. Cu toate 
acestea, întâi de toate, educaţia se adresează omului ca subiect creator de valori 
în relaţie personală cu alte subiecte umane, şi nu doar ca entitate obiectivă 
economic. De aceea, fără a neglija importanţa realizărilor şi a capacităţilor 
economice, în marea Casă a Europei, alături de homo economicus, îşi revendică 
locul şi homo sapiens – omul care creează valori culturale, homo ludens – o fiinţă 
care dispune de cunoaştere, care mediază şi care, în joc, îşi poate deveni sieşi 
interior, şi nu în cele din urmă homo religiosus, ale cărui speranţe şi năzuinţe trec 
dincolo de fruntariile lumii vizibile (C. Von Schonborn p.130). Acestea sunt 
caracteristicile care definesc omul european şi omul în general în integritatea lui. 
Religia, educaţia, tradiţia şi moştenirea culturală reprezintă factorii legitimi care în 
contextul actual al pluriculturalismului şi al tradiţiilor variate sunt capabili să 
confere imaginea autentică a omului european şi nu numai. Cultura Duhului şi 
cea a spiritului trebuie să îşi asume un destin comun: modelarea personalităţii 
umane. 
 Din evantaiul de valori ce compun Marea structură europeană, cele 
economice situându-se în primul plan, nu pot lipsi valorile tradiţiei culturale şi 
morale care sunt indispensabile. Comunitatea europeană, la care a aderat şi 
România, procesul integrării şi al post-integrării nu se poate limita doar la 
dimensiunea economică şi politică, fundamentală de altfel. Şi aceasta pentru 
simplu fapt că omul în ansamblul său psiho-somatic, fiinţial se raportează nu 
doar la valorile „palpabile”, la cele care se pot cântări, contabiliza sau măsura, ci 
şi la cele de ordin spiritual. Aşadar, acest proces are nevoie de a fi susţinut şi de 
dimensiuni spiritual-religioasă care face parte integrantă din viaţa cotidiană a 
omului contemporan. Din nefericire, Comunitatea europeană, ca şi 
suprastructură statală, nu şi-a asumat o identitate spirituală creştină, iniţiativa 
menţionării în Constituţia europeană a noţiunii Dumnezeu sau rădăcinilor 
creştine ale Europei a fost întâmpinată cu un refuz major din partea edililor 
europeni, problema rămânând încă la stadiul dezbaterilor. De aceea, Biserica 
trebuie să-şi revendice locul şi rolul său în această nouă structură europeană. De 
altfel, Biserica nu a fost niciodată absentă din Europa, şi când spunem acest 
lucru ne gândim la faptul că rădăcinile acesteia sunt eminamente creştine. 
Europa s-a fundamentat pe suportul valorilor creştine care au modelat veacuri la 
rând etosul cultural al acesteia. Istoria Europei confirmă faptul că rădăcinile 
comune ale valorilor spiritual religioase împărtăşite pe ansamblul continentului 
sunt legate de misiunea evanghelizatoare a Bisericii, a creştinismului. Fără 
moştenirea creştină Europa n-ar fi ceea ce este, începând cu sensul profund al 
libertăţii, până la determinarea persoanei umane şi trecând prin drepturile 
fundamentale ale persoanei. Iată de ce pentru „a da un suflet Europei” nu este 
suficientă afilierea la această structură, deschiderea frontierelor şi libera 
circulaţie a mărfurilor şi persoanelor, şi nici a efectua tranziţia de la o piaţă unică 
spre o uniune politică, ci şi de o afirmare a valorilor religioase şi culturale 
exprimate de religia creştină, care este religia majorităţii copleşitoare a cetăţenilor 
Europei. Europa s-a fundamentat pe cele trei mari elemente: drept roman, cultura 
greacă şi religia creştină, de aceea ea nu poate fi privată de drepturile sale fireşti. 



Ignorarea acestui drept care se cuvine Europei este mărturia unei amnezii 
impardonabile care aduce cu sine judecata posterităţii. Elie Wiesel laureat al 
premiului Nobel pentru drepturile omului opinează magistral că: fanatismul 
religios al Evului mediu – el se referă aici în principal la inchiziţie, la războaiele 
religioase – i-a urmat fanatismul politic fundamentat a-şi zice eu pe un „mit 
ideologic al manipulării şi falsificării conştiinţelor”. Ideologiile totalitare au înlocuit 
pentru multă vreme credinţa în Dumnezeu şi au umilit fiinţa umană. Că lucrurile 
s-au petrecut astfel ne-o atestă umilinţa şi patimile a milioane de oameni: 
intelectuali, ierarhi şi preoţi, oameni simpli, care s-au opus acestui „fanatism 
politic” propagat de ideologia partidului leninist-comunist (Contre l’indifference 
...(p.87 apud Pr. prof. dr. Nicolae Dură, Drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului şi protecţia lor juridică, O. Nr. 3-4, 2005, p.29). Iminenţa – fără să 
exagerez – a unui „fanatism laicizant” a unui laicism ideologic – care se 
deosebeşte total ca sens de laic, care este totuşi legitimă – caracterizat prin 
relativizarea şi excluderea religiosului nu este totuşi legitimă – caracterizat prin 
relativizarea şi excluderea religiosului nu este bun agur pentru Noua societate 
europeană aflată în proces de extindere şi dezvoltare. Din păcate când afirm 
acestea mă gândesc la disputele din rândul parlamentarilor europeni, care au 
avut loc pe marginea inserării în preambulul Cartei europene a moştenirii 
culturale şi religioase iudeo-creştine a Europei. Reacţia juriştilor francezi de 
stânga cum că un astfel de demers ar fi contrar cu caracterul laic al Constituţiei 
Franţei a găsit un ecou pozitiv, din nefericire, în rândul edililor europeni de 
stânga care au cerut în scris prezidiului de a se renunţa la sintagma „moştenire 
religioasă”, tocmai pentru a se afirma şi apăra „laicitatea Europei”. O astfel de 
opinie, din fericire, a intrat în contradicţie cu textul Constituţiilor unor state 
europene (Grecia,Suedia,Irlanda de Nord) care precizează clar această 
moştenire religioasă este izvorul drepturilor fundamentale ale omului pe care 
aceste texte juridice le apără. Ba mai mult aceste state nu sunt laice, unele dintre 
le fac referiri constituţionale la Dumnezeu. Iată de ce Europa nu se poate 
constitui pe principiul laicităţii, pentru că însăşi nu este laică, ci prin valorile sale 
morale şi culturale este profund creştină. 
 Însă într-o Europă în care identificarea valorilor a devenit aproape o 
iniţiativă prometeică, în care locul culturii autentice, nu de puţine ori este uzurpat 
de o pseudocultură propagată prin toate mijloacele media, factori precum: 
educaţia, Şcoala, dascălul şi Biserica nu pot avea un rol periferic. Într-o societate 
în care ierarhia valorilor culturale şi morale este inversată în mod flagrant, în care 
anormalitatea este ridicată la rang de normalitate, nu de puţine ori, prezenţa 
celor doi factori: educaţia şi religia este imperioasă şi chiar salvatoare. În istoria 
societăţilor umane barometrul social, cultural şi moral a fost educaţia şi religia. 
Conform unui filozof şi sociolog contemporan, societăţile democratice actuale 
trebuie să recupereze religiosul pentru a deveni funcţionabile. Sigur o astfel de 
aserţiune trebuie înţeleasă cu discernământ şi rezervele de rigoare, însă ea 
trebuie să fie şi un prilej de reflecţie. Prin acest fapt nu trebuie să înţelegem o 
politizare a religiei şi nici o teocratizare a Statului, sau a societăţii, ci 
recunoaşterea rolului comunitar, social şi formativ al religiei şi Tradiţiei Bisericii. 
Sintagma biblică:”Daţi Cezarului cele ce sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele 



ce sunt ale lui Dumnezeu” trasează linia de demarcaţie între pretenţia teocratică 
a religiei, a Bisericii şi pretenţia nejustificată a asumării de către puterea seculară 
a prerogativelor spirituale. Pe de altă parte religia nu poate fi redusă la o 
chestiune privată, nu este apanaj doar al sacristiei, nu poate fi redusă la zidurile 
locaşurilor de cult. Statul, ocârmuirea seculară nu-şi poate permite „enclavizarea” 
Bisericii şi a Tradiţiei acesteia. Misiunea ei trebuie să se ancoreze social, să 
treacă dincolo de spaţiul ei sacru şi să cuprindă persoana umană în integralitatea 
ei. Şi când spunem acest lucru nu ne gândim la poziţia statală şi ecleziastică a 
acesteia, ci în mod fundamental, la întrebarea dacă democraţia poate avea o 
reuşită de durată fără spaţiul liber, deschis transcendenţei, al religiei (C.von 
Schonborn op.cit, p.89). Acest demers vizează crearea unui cadru social-istoric 
din care nu pot lipsi valorile credinţei şi ale moralei care definesc personalitatea 
umană responsabilă. 
Dacă Europa spiritului nu poate fi detaşată de cea politicului, deoarece, sufletul 
Europei are nevoie pentru a supravieţui de „trupul” unor instituţii adecvate, cu 
atât mai mult Europa politicului nu poate fi desprinsă de cea a spiritului. 
 În acest proces, Biserica, religia şi educaţia– deşi instituţii separate – sunt 
invitate la o cultură a dialogului şi cooperării. Un astfel de dialog nu este unul al 
conlucrării la aceeaşi casă comună: circumscrierea valorică a personalităţii 
umane. Un astfel de efort comun este posibil dacă ne gândim la faptul că de-a 
lungul istoriei Biserica-în special în sânul poporului român – a fost vatra de 
cultură care a sedimentat în suflet românilor Psaltirea şi Ceaslovul nu doar 
liturgic, ci şi cultural. Slovele ceaslovului au fost nu doar exprimarea cea mai 
adâncă şi mai curată a simţământului credinţei, ci şi primul Abecedar al graiului 
românesc secole de-a rândul. Biserica şi Şcoala – în special în istoria poporului 
român – au mers mereu alături pe acelaşi drum. Un exemplu concludent în acest 
sens este existenţa Şcolilor confesionale, adevărate pepiniere ale culturii şi 
valorilor morale. Aceste şcoli nu au urmărit cum s-a afirmat adeseori 
confesionalizarea învăţământului românesc din raţiuni de ordin prozelitist, ci 
implementarea valorilor morale spiritului uman fără de care o societate „vine de 
nicăieri şi se îndreaptă spre nici unde” (Petre Ţuţea). Ca o paranteză la această 
aserţiune, cred că unele din obiectivele educaţiei actuale trebuie să fie nu numai 
crearea unor elite informaţionale, a unor spirite luminate din punct de vedere 
ştiinţifică care să realizeze performanţe economice, tehnice, artistice etc. – care 
reprezintă totuşi un deziderat esenţial al procesului de învăţământ în cadrul noii 
strategii socio-politice şi economice – ci şi crearea de caractere morale. Acestea 
bipolaritate cultural-morală: religie-educaţie este reflectată într-una din publicaţiile 
perioadei interbelice care era editată la Arad, intitulată sugestiv Biserica şi 
Şcoala care era o revistă bisericească, culturală, economică. Această polaritate 
trebuie asociată demersului politic şi economic despre care se vorbeşte atât de 
mult azi. Prin acest lucru nu trebuie înţeles faptul că dorim o confesionalizare a 
politicului sau a economicului. Dar, există riscul ca o politică a-morală să devină 
i-morală, aşa precum o economie lipsită de umanism creştin să devină o 
gestionare frauduloasă de conştiinţe umane făcută în baza unui abuz de putere, 
a exploatării celor defavorizaţi pe scară socială. 
 În acest context se naşte următoarea retorică: are nevoie Europa de 
valorile creştine? Are nevoie Europa de o educaţie creştină? Are nevoie Europa 



de Tradiţia spirituală şi de tradiţiile culturale ale neamului românesc? Răspunsul 
cred că nu poate fi decât afirmativ. Nu ne putem imagina o cultură europeană 
redusă doar la formele ei occidentale. Cultural şi spiritual Europa se întregeşte 
cu tot ceea ce a creat şi păstrat spaţiul carpato-balcanic (Prof. Ioan I. Icăjr. 
Europa politicului, Europa spiritului, vol. Un suflet pentru Europa, dimensiunea 
religioasă a unui proiect politic, Bucureşti, 2005, p.63). Europa nu este doar o 
configuraţie politico-economică, ci una cultural-religioasă. Ea nu se constituie 
numai dintr-o infrastructură modernă: şosele, poduri şi parcări subterane şi 
suspendate şi din construcţii şi clădiri megalitice, ci ea are nevoie şi de un suflet. 
De aceea oferta noastră este una spirituală. Resursele noastre de bază sunt întâi 
de toate cele izvorâte din etosul şi spiritualitatea poporului român creator de 
valori şi de tradiţie. Jaques Delors, Preşedintele Comisiei Europene adresându-
se reprezentanţilor Bisericilor europene afirma următoarele: „Ceea ce îi lipseşte 
Europei de azi, nu sunt posibilităţile economice, ci puterea credinţei în Iisus 
Hristos şi, prin aceasta, în demnitatea fiecărui om. Europa este pentru noi nu 
numai o şansă, o ofertă, ci o misiune, o chemare, un strigăt de ajutor, la care să 
colaborăm cu o răbdare plină de abnegaţie, astfel încât Europa să îşi recâştige 
sufletul” (C. von Schonborn, op.cit., p.66). Occidentul are nevoie de credinţă 
pentru a fi ghidat, iar pentru marea majoritate a locuitorilor săi această credinţă 
este cea creştină. Credinţa a fost şi este sursa libertăţii şi nu a înrobirii. Ea este 
tezaurul care conţine libertatea adusă de Hristos, o libertate care îşi revendică 
dreptul într-o societate a frământărilor politice, sociale, economice, şi nu în 
ultimul rând religioase. 
 Fără a neglija faptul că Europa constituie din punct de vedere spiritual o 
provocare, o mentalitate conservatoristă şi tradiţionalistă ce ar considera acest 
ansamblu politico-economic şi multicultural o „sperietoare” ar constitui 
preambulul unei mentalităţi unilaterale şi obtuze din partea Bisericii. 
Exclusivismul generează extremele. Acest lucru nu ne scuteşte însă de rezerve 
şi precauţii. Europa poate fi salvarea noastră din punct de vedere politic şi 
economic, dar poate fi şi un pericol pentru Tradiţia şi valorile creştine ale 
poporului român. 
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