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Consideraţii preliminare

FIECARE POPOR ÎŞI ARE PROPRIA EXPERIENŢĂ cu
„ceilalţi“. Puţine însă în asemenea măsură şi
cu asemenea intensitate precum românii. Situat
într-o regiune „deschisă“ şi multă vreme vag
structurată, actualul spaţiu românesc a cunoscut o diversitate de dominaţii politice şi de infuzii
etnice şi culturale. Când s-a creat România, la
1859, prin unirea celor două principate, Ţara
Românească şi Moldova, noul stat cuprindea mai
puţin de jumătate din teritoriul pe care se aﬂau
răspândiţi românii. Transilvania şi celelalte
ţinuturi de dincolo de munţi evoluaseră timp de
aproape un mileniu în spaţiul unguresc, apoi
habsburgic, respectiv austro-ungar al Europei
Centrale; românii formau o majoritate, nu însă
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mult peste jumătate, alături de „minorităţi“ consistente şi, mai ales, dominante: maghiarii şi
germanii. Dobrogea aparţinea de secole Imperiului Otoman şi, rezultat al colonizărilor, avea
o populaţie majoritar islamică. Bucovina, ruptă
din Moldova şi încorporată de austrieci în 1775,
ajunsese, la rându-i, o regiune multietnică, populaţia ﬁind împărţită între români, ucraineni, germani, evrei. În sfârşit, Basarabia, anexată de
Rusia, în 1812, tot de la Moldova, se aﬂa în plin
proces de rusiﬁcare.
Impactul „străinătăţii“ era însă puternic şi
în cele două principate. Colonizări, e drept, nu
s-au petrecut pe teritoriul lor, iar Imperiul Otoman, puterea suverană, a respectat principiul
potrivit căruia (spre deosebire de Dobrogea sau
de ţările balcanice, anexate pur şi simplu) musulmanii nu se puteau stabili în ţările române. S-au
refugiat însă la nord de Dunăre mulţi creştini
din Balcani: greci, bulgari, sârbi, albanezi… În
genere, dat ﬁind faptul că românii de baştină,
ţărani sau boieri, aproape cu toţii, nu dovedeau
o înclinare prea pronunţată spre meşteşuguri şi
comerţ, încă din Evul Mediu o bună parte dintre
aceste activităţi au rămas în seama străinilor;
oraşele din Ţara Românească şi Moldova au fost
tot timpul pline – în diverse combinaţii şi proporţii de la o perioadă la alta – de maghiari şi
germani, armeni şi evrei, greci şi bulgari… Aris-
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tocraţia, de asemenea, a căpătat o accentuată componentă balcanică, îndeosebi grecească. Însuşi
Mihai Viteazul, marele simbol naţional al românilor, era ﬁul unei grecoaice! În epoca fanariotă,
de la începutul secolului al XVIII-lea până la
1821, se petrece, la nivelul elitelor, o simbioză
socială şi culturală româno-grecească. Boierimea, ca şi burghezia incipientă ajung să aibă o
proporţie însemnată de sânge grecesc. În Moldova, ca fenomen particular, se adaugă, pe tot
parcursul secolului al XIX-lea, imigrarea masivă a evreilor (în principal din Galiţia, apoi şi din
Rusia); aceştia ajung să ocupe prima poziţie în
sectorul meşteşugăresc şi, în măsură chiar mai
mare, în comerţ.
Nu e nevoie să spunem mai mult pentru a înţelege reacţia care a urmat. Odată cu aﬁrmarea ideologiei naţionale, scopul românilor devine
acela de a crea un stat românesc şi de a se „scutura“, pe cât posibil, de străini. Sub acest aspect,
tensiunea atinge cote înalte. Pe de o parte, de
„ceilalţi“ era încă nevoie, şi chiar mai multă nevoie ca înainte, în procesul de modernizare a
societăţii, economiei şi culturii româneşti; pe de
altă parte, surplusul (ﬁe şi „obiectiv“ şi necesar)
de prezenţă şi inﬂuenţă străină stârneşte frustrări şi reacţii adverse. După ce se aﬂaseră atâta
vreme sub dominaţia sau sub inﬂuenţa altora, românii simţeau imboldul de a construi o Românie
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care să ﬁe efectiv a lor. Din această tensiune izvorăşte persistentul naţionalism românesc, cu
latura lui pronunţat „etnicistă“ şi religioasă (român cu adevărat e considerat a ﬁ românul etnic
şi de preferinţă ortodox): o înclinare pe care nu
e suﬁcient să o criticăm din perspectiva actuală
a „corectitudinii politice“; istoricul, cel puţin, e
dator să facă un efort de înţelegere.
Ajungem astfel la sintagma care nu şi-a epuizat forţa de convingere, aceea a „statului naţional
unitar“. Cu alte cuvinte, o Românie românească
şi o Românie una, fără distincţii de ordin regional, pentru a înlătura orice tentaţie sau uneltire
separatistă. Unirea Principatelor a trasat modelul întregii construcţii. Sigur, erau cele două
ţări fondatoare – Moldova şi Ţara Românească –, dacă nu chiar „curat“, cel puţin „aproape
curat“ româneşti. Nu e însă mai puţin adevărat
că, dincolo de limba comună şi de o apropiere
crescândă, pe toate planurile, ﬁecare dintre ele
îşi avea propria identitate istorică. De altfel, la
1859, moldovenii, mai curând decât români, preferau să-şi spună moldoveni (aşa cum şi astăzi
continuă să-şi spună românii din Republica
Moldova). S-a procedat însă ca şi cum nici cea
mai mică diferenţă n-ar ﬁ existat între cele două
jumătăţi (nu chiar egale) ale noii Românii. Statul unitar! Urmarea, nu tocmai plăcută pentru
moldoveni, a fost deplasarea masivă a centrului

Consideraţii preliminare

9

de greutate spre sudul ţării, în principal spre
Bucureşti. Până la 1859, depăşită de Ţara Românească în termeni demograﬁci şi economici, Moldova păstra un incontestabil primat intelectual;
avea să-l piardă curând şi pe acesta. Iar economic, pare să se ﬁ instalat durabil, de atunci până
astăzi, pe locul din urmă. Un sistem mai puţin
centralizat ar ﬁ permis poate o dezvoltare regională mai echilibrată. Filozoﬁa „unitară“ a
rămas însă dominantă în mentalitatea politică
românească.

I
Vechiul Regat

Români şi străini – Excepţia dobrogeană –
Drepturi şi discriminări – Amestecul etnic –
„Şcoala naţionalistă“ şi rezistenţa ortodoxă –
Transilvania, Bucovina, Basarabia

Români şi străini
LA 1859, ROMÂNIA (numită oﬁcial, în primii săi ani
de existenţă, Principatele Unite ale Moldovei
şi Ţării Româneşti) avea o populaţie de aproape 4 milioane de locuitori. La recensământul
din 1899 se înregistrează aproape 6 milioane
(5.956.690), iar la următorul, în 1912, peste 7 milioane (7.234.920)1. Recensămintele fac distincţia
între diverse categorii de locuitori, în funcţie de
cetăţenie şi de religie, nu însă şi de naţionalitate
(şi nici de limba maternă). Acestea din urmă –
argumentează L. Colescu, şeful biroului statistic,

1. Datele statistice care urmează, privitoare la populaţia României în anii 1899 şi 1912, sunt extrase din volumele consacrate recensămintelor respective: L. Colescu,
Recensământul general al populaţiunii României (decembrie 1899), Bucureşti, 1905; I. Scărlătescu, Statistica demograﬁcă a României (recensământul din 19 decembrie
1912), Bucureşti, 1921.
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cu prilejul publicării rezultatelor recensământului din 1899 – nu ar ﬁ relevante. Relevante
sau nu, rămâne totuşi nedumerirea de ce nu a
fost reţinut şi acest criteriu, odată ce chestionarul cuprindea, oricum, o serie întreagă de întrebări. Pentru a nu cădea în eroare, cercetătorul
trebuie să ﬁe vigilent. Să ştie că cei care ﬁgurează drept turci nu sunt defel turci, în marea
lor majoritate, ci în principal aromâni, supuşi,
încă, ai Imperiului Otoman. Dimpotrivă, în statistica generală (există şi una aparte, privitoare
la Dobrogea), turcii dobrogeni sunt înregistraţi
ca români. Confuzia e şi mai supărătoare când
vine vorba de românii transilvăneni sau bucovineni; aceştia ﬁgurează ca austro-ungari (cu excepţia, ﬁreşte, a celor care au renunţat la cetăţenia
de origine, optând pentru cetăţenia românească).
Ne putem apropia de o oarecare aproximare a
apartenenţei etnice comparând cele două rubrici:
cetăţenia şi confesiunea. Astfel, austro-ungarii
ortodocşi, fără să fie neapărat români (pot fi,
în principiu, şi sârbi sau ucraineni), sunt cu
siguranţă români în mare majoritate. Complet
invizibili rămân însă românii transilvăneni greco-catolici (uniţi), care, la ei acasă, reprezentau
aproape jumătate din populaţia românească.
În Regat însă, confesiunea lor nu era deloc agreată (români care renunţaseră la dreapta credinţă!),
aşa că nu apare nici în datele recensământului.
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