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La scara întregii noastre istorii satul 
a reprezentat, nu doar simbolic, cadrul 
referenţial de bază, urbanul repre-
zentând, până târziu, o realitate redusă 
ca pondere în spaţiul românesc, având 
drept caracteristică, o permanentă inter-

pătrundere cu ruralul atotcuprinzător; pentru multe localităţi repartizate urbanului 
mult mai adecvat era termenul de târg, formă ambiguă, nici oraş, nici sat, locuit de 
o lume pestriţă şi anonimă1; existau oraşe de sorginte apuseană, construite de saşi, 
locuite de polulaţia germană şi de cea maghiară în Transilvania dar prin sistemul 
medieval recurent al celor trei stări privilegiate şi al celor patru religii recepte, românii 
au fost stopaţi timp de secole la porţile lor, cu alte cuvinte obligaţi de statutul lor 
social, care încet devine un statut etnic, şi de cel confesional, să locuiască aproape 
exclusiv în sate. Dacă la modul general istoria românilor este, cum scria Iorga, „o 
istorie de Domni şi de ţărani, de Curţi şi de sate”, fiecare cu rosturile ei – „De la 
Domni vin războaiele şi păcile, bisericile şi mănăstirile, cărţile şi legile, tot ce se vede 
limpede la cea dintîia aruncătură de ochi asupra trecutului unui popor. De la ţărani 
au venit holdele, datinele şi cîntecele, hrana trupului şi sufletului tuturora, munca 
şi poezia”, ea ne fiind inteligibilă „Fără a studia pe amîndoi aceşti factori” –, pentru 
istoria românilor din Transilvania este valabilă doar a doua parte a ecuaţiei: „e de la 
început chiar o istorie de ţărani. De ţărani cu pământ şi fără, de ţărani cu carte şi fără 
carte, de ţărani cari au muncit numai cu braţele, păstrând obiceiurile şi îmbogăţind 
limba prin cînturi, şi de ţărani cari au luptat ca moşneni şi soldaţi, de ţărani cari s-au 
rugat lui Dumnezeu după slova tipărită pentru binele, fericirea şi – în fundul gîndului 
uneori – pentru iertarea de robire a tuturora. O istorie de sate şi de preoţi e istoria 
Ardealului românesc”2.

1 Horia Medeleanu, Simbolul porţii. Eseuri, Editura Karavalahia, Arad, 2007, p. 44.

2 Nicolae Iorga, Sate şi preoţi din Ardeal, Bucureşti, 1902, p. 7-8.
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Satul şi locuitorul său majoritar, ţăranul, au stat, ca realitate masivă şi simboluri, 
în atenţia celor care, intelectuali şi membri ai clasei politice, s-au manifestat şi au 
militat pentru crearea naţiunii moderne, la noi ca şi aiurea. În condiţiile demografico-
sociale ale secolelor trecute, în care lumea, în general, nu era decât o „imensă 
ţărănime”3, naţiunea nu putea exista fără aderarea „masivului ţărănesc” la o sumă 
de simboluri; lucru dificil de realizat dat fiind specificul cultural, prin excelenţă 
conservator al lumii rurale. Sigur, epoca modernă aduce ieşirea din oralitatea 
cvasigenerală de până atunci odată cu letrizarea, cu şcoala unde studiul limbii, 
al geografiei şi istoriei îl fac pe ţăran să adere de o manieră minimală la simboluri 
propagate de ideologiile naţionale. Ideea de „patrie” prezentă dar mai ales viitoare, 
clădită pe munca lui tenace, pe jertfa sa de sânge, începe să fie un bun comun 
pentru cel care urmează cursurile unei şcoli, îşi exercită obligaţia de soldat. Statele 
moderne sau cei care le întreţineau proiecţia imaginară devin conştienţi că frontierele 
de sorginte medievală care făcuseră din ţăran paradoxalul majoritar (numeric) 
marginalizat social, trebuiau înlăturate ideologic şi practic. Fără aderarea ţăranilor 
la imaginarul naţional nu putea exista naţiunea, iar pentru ca acest lucru să se 
producă, discursul ideologic nu putea ocoli valorile satului, ce apare ca depozitar 
al calităţilor mitologice, al îneputurilor fericite, al specificităţii etnice; cultura sa 
nu mai este – cel puţin declarativ – dispreţuită ci sondată, cunoscută, apreciată, 
utilizată pentru construcţii culturale elitare de anvergură.

Trebuia întors sensul peiorativ acordat termenului „ţăran”, mai ales când se 
punea semnul egalităţii între el şi întregul grup etnic, cazul românilor, al segmentului 
său transilvănean, cu deosebire. În viziunea clasei politice transilvănene, formată 
în tradiţia privilegiilor sociale extinse la nivel etnic, mai ales a nobilimii maghiare 
ce avea în stăpânire sate şi ţărani români, trăsăturile etnice, prin excelenţă negative 
ale românilor sunt cele imputate pretutindeni în menatităţile recurente de sorginte 
medievală ţăranilor, bănuiţi în permanenţă de infidelitate4, de tentaţia evaziunilor de 
diferite feluri5, de comportamente bazate pe instincte primare etc. Cum pot fruntaşii 
românilor să pretindă acceptarea în cadrul naţiunilor privilegiate, în condiţiile în 
care cei în numele căruia vorbesc, nu sunt o naţiune ci doar o gloată de ţărani. Se 
putea exprima o insolenţă mai mare ? Sunt imputări făcute lui Inochentie Micu 
Klein când cerea în Dieta Transilvaniei, drepturi pentru neamul său, în virtutea 
unor argumente ce ţineau de evoluţia gândirii moderne şi pe care le exprima, de 
altfel, şi ideologia imperială habsburgică dispusă să facă loc în cadrul noţiunii de 

3 Fernand Braudel, Civilisation materielle et capitalisme (XV-e – XVIII-e siécles), tom I, 
Presses Universitaires de France, Paris, 1967, p. 32.

4 Sorin Mitu, Transilvania mea. Istorii, mentalităţi, identităţi , Editura Polirom, Iaşi, 2006, 
p. 240.

5 Barbu Ştefănescu, „Fernand Braudel et le monde premoderne vu comme „une imense 
paysanerie”, în Fernand Braudel, la „nouvelle histoire” et les Annales en Roumanie. 
Interferences historiographiques franco-roumaines, etudes reunis par Alexandru-Florin 
Platon et Toader Nicoară, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2009, p. 105-124.
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cetăţean tuturor celor care prin munca lor întreţineau statul ce trebuia, la rândul 
său, să-şi arate recunoştinţa faţă de ei prin binefacerile politicii de luminare ori de 
asumare a protecţiei, dacă discutăm de ţărani, în raport cu stăpânul nobil, văzut 
ca principal opresor. În locul statului solidar necondiţionat cu stările privilegiate 
înscrise în constituţie, statul modern îl valorizează pe ţăran în calitatea acestuia de 
contribuabil majoritar.

A stat în sarcina fruntaşilor, intelectuali, funcţionari şi militari români care, 
preluând sugestii venite din partea statului, să îmbine într-o ideologie naţională 
puţinele atuuri ale unui grup cu statut neprivilegiat de secole: numărul, cuantumul 
sarcinilor publice superior în raport cu cel al naţiunilor recunoscute, imaginea 
unui mare potenţial de viitor rezultat din combinarea aprecierii de care se bucură 
din partea statului şi resuscitarea gloriei strămoşilor: vechimea, originea nobilă, 
romană, are, pentru viitor, un potenţial mult mai mare de exprimare decât nobilitatea 
socială de care se prevalau ceilalţi, din moment ce ea se extinde asupra întregului 
grup etnic; dincolo de condiţia umilă, ţărănească, a prezentului, speranţa în „virtus 
romana rediviva” a alimentat încrederea într-o societate în care românii se vor 
manifesta pe măsura gloriei strămoşilor: ce dacă erau ţărani? Romanii n-au fost şi 
ei ţărani înainte de a cuceri lumea? Pentru aceasta, ţăranul trebuia educat, şcolit, 
luminat, calităţi care să-l facă mai conştient de mesianismul său istoric, capabil de 
a adera la ideologia naţională. Satul şi ţăranul devin locul predilect de acţiune al 
iluminiştilor români, ei însuşi precumpănitor de origine rurală. Legătura de origine 
dar şi solidaritatea culturală cu lumea satului din care nu se desprinseseră cu totul, 
îi determină să fie prudenţi, cumpătaţi cu ideile avansate, chiar cu revendicările. 
Rămâne în acţiunile şi scrisul lor o reţinere proprie ţăranilor: oare nu ne grăbim? Oare 
nu pretindem prea mult? Oare nu supărăm prin cererile noastre statul, „domnii”? La 
care se adaugă limitele gândirii iluministe, a despotului luminat care nu aspiră – în 
Austria – la desfiinţarea de jure a regimului anacronic şi neproductiv al stărilor ci 
doar la îngrădirea lui, la anularea unora din efectele sale, mai ales a acelor care lezau 
statul şi interesele sale. Eşecul lui Iosif II pe linia impunerii nobilimii6 dovedeşte 
limitele între care s-a putut exprima politic ideologia de esenţă iluministă.

Depăşirea impasului în care a ajuns politica iluministă de modernizare, de către 
gândirea de nuanţă liberală, ce propunea ruperea radicală cu tradiţiile medievale, a 
însemnat un alt tip de aplecare spre ţărănimea majoritară ce trebuia eliberată juridic, 
dotată cu drepturi cetăţeneşti, atrasă în planul acţiunii politice.

Imaginea acelor „rustici infidelis”, incriminaţi de textele medivale fusese transferată 
pe seama românilor ca grup etnic, mai ales la nivelul secolului al XVII-lea, tot aşa cum 
nobilii, indiferent de originea etnică, fuseseră asimilaţi cu maghiarii. Acest transfer 
la nivel etnic a unor imagini la originea lor sociale este consacrat juridic de actele 
constituţionale emise în acest veac: ruralitatea transilvăneană devine, „sinonimă cu 

6 Gheorghe Gorun, Reformismul austric şi violenţele sociale din Europa Centrală 1750+1800, 
Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1998, p. 220.
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românitatea, reprezintă esenţa specificului românesc”7. Dar pentru că ţărani erau 
şi o parte a grupurilor etnice privilegiate, se impunea făcută diferenţa între ţăranul 
maghiar, statornic, şi nestatornicia ţăranului român, determinată de preferinţa sa 
ocupaţională pentru păstorit. Românul-cioban devine o imagine depreciativă foarte 
rezistentă la nivelul culturii maghiare, „forţa ei incontestabilă este dovedită de faptul 
că până astăzi istoricii români, mai ales cei care aparţin istoriografiei tradiţionale 
şi „oficiale”, sunt alergici la termeni cum ar fi „păstorit”, „nomadism”, „migraţie”, 
folosiţi de istoriografia maghiară8.

În această situaţie îi afla pe românii transilvăneni interesul mediilor elitare – 
confesional, politic, intelectual – aplecat asupra lor la nivelul secolului al XVIII-lea: 
intră în atenţia altora şi a propriei elite în formare ca ţărani, chiar atunci când 
ambiţiile schimbării sunt evidente: statul austriac îi vrea catolici, cât timp mizează 
pe catolicism ca element ideologic al unităţii imperiului, îi vrea cetăţeni, deocamdată 
străduindu-se să le consolideze statutul de contribuabili solvabili, îi vrea înscrişi ca 
partizani ai propriei politici de înlăturare a privilegiilor sectoriale, fiind interesat 
mai ales de potenţialul mare de adversitate pe care-l pot manifesta în relaţiile 
cu duşmanul din interior al Imperiului habsburgic, nobilimea maghiară; se pun 
bazele unui clişeu al unei istorii conflictuale în spaţiul transilvănean, adversitatea 
nobil maghiar – ţăran român; de aici se trece uşor la un alt stereotip istoriografic 
foarte rezistent: lupta ţăranului român contra nobilului maghiar îmbracă şi aspecte 
naţionale.

În aceste împrejurări se impunea, la începutul modernităţii, cariera lungă a 
stereotipului: român = ţăran; pe de o parte, continuă mai apăsat peiorativ sensul 
cuvândului „ţăran”, imprimat de cei care şi-au legiferat privilegiile, cu secole în 
urmă (după răscoala de la Bobâlna din veacul al XV-lea) şi pe care nu vroiau să le 
împartă cu o entitate numeroasă, cum era cea etnică şi confesională românească: 
atunci când polemizează cu Inochentie Micu, scandalizaţi de insolenţa pentru ei 
inadmisibilă a acestuia, nobilii din Dieta Transilvaniei îi incriminează pe români ca 
ţărani: „plebe tolerată”, „alcătuită din imigranţi şi hoţi, leneşi incorijibili şi oameni 
fără cuvânt”9 etc.; nu contează că sunt numeroşi – numărul nu are deocamdată 
puterea de argumentare dobândită mai târziu -, pentru că nu sunt decât o masă de 
ţărani, incriminată juridic prin starea de iobăgie, situată la limita barbariei; cum 
poate cineva să gândească măcar pentru ei statutul de „natio”, de cum să-l pretindă? 
; românii nu sunt condamnabili neapărat ca etnie sau ca aderenţă la confesiunea 
lor distinctă, ci ca ţărani, ca grup neprivilegiat datorită apartenenţei lor exclusice la 
această stare neprivilegiată; li se reproşează: n-aveţi nobilime, n-aveţi oraşe.

Pe de altă parte, începe de cealaltă parte a baricadei clădirea unui stereotip pe 
baza asumării stării ţărăneşti, în sens iluminist, optimist, prin potenţialul ei de 

7 Sorin Mitu, op. cit., 240.

8 Ibidem, p. 241.

9 David Prodan, Supplex Libellus Valachorum, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p. 143-167.
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schimbare, nu doar prin număr, cel care conferă deja ţărănimii, statutul asumat 
politic de cele mai înalte instanţe ale statului austriac, de principal contribuabil, de 
potenţial militar, şi prin aceasta de principală bază de susţinere a statului; potenţialul 
de schimbare este susţinut de două argumente: de originea ilustră în măsură să 
confere prestigiu mult dincolo de statutul social al prezentului; nobleţea originii 
romane va fi situată ideologic deasupra nobilităţii sociale, cu atât mai mult cu cât 
cuprindea nu doar o elită, ci întregul grup etnic, cel mai numeros din Transilvania: 
„Un neam aflat în zdrenţe s-a văzut dintr-o dată înveşmântat în purpură imperială. 
Umiliţii şi obidiţii erau de fapt nepoţi de împăraţi, cu nimic inferiori celor care i-au 
adus în stare de înjosire”10; de acţiunea de luminare, de cea în sens social ce trebuia 
să ducă în ultimă instanţă la desfinţarea privilegiilor, şi care ar fi oferit, în sens 
modern, şanse egale de afirmare după principiul meritocraţiei; când ai o asemenea 
origine, când ai un aliat atât de important, precum Curtea imperială de la Viena, 
cum să nu priveşti cu optimism viitorul chiar atunci când aparţii satului şi stării 
ţărăneşti depreciată simbolic de vechile ideologii medievale resuscitate?

Un pas mai hotărât pe linia asumării simbolice a satului şi a ţărănimii îl aduce 
romantismul. Mai ales în centrul şi estul Europei ţăranul devine obiect al efuziunii 
romantice. Romantismul „a descoperit singularitatea”11, şi-a asumat „obsesia 
individualităţii naţionale”12. Acel „Noi colectiv” care trebuia să fie naţiunea nu putea 
fi realizat fără asumarea specificităţii culturale13. Iar specificul cultural este căutat, 
în sensul herderian al unei particularităţi ireductibile a fiecărei formaţiuni culturale 
şi naţionale14, în limbă, tradiţii populare, mituri. Herder „a căutat sufletul colectiv şi 
popular”, comun celor mai mulţi dintre membrii comunităţii etnice15, care exprimă cel 
mai elocvent „ideea de conservare a speciei”16. Toate mitologiile naţionale, inclusiv 
cea română, acordă un rol esenţial mitului unităţii: unitatea şi armonia spaţiului 
românesc, a limbii române – care nu are dialecte – , unitatea culturii populare de 
care este responsabilă o ţărănime numeroasă şi viguroasă cultural, sunt situate de 
către romantici în centrul discursului naţional integrator. Ideologia românească, 
asemenea altor ideologii naţionale ale spaţiului central european îşi propune să 
integreze întregului naţional masivul rural. A făcut aceasta supralicitând, în spiritul 
vremii, cultura populară, considerată ca depozitar al vechimii şi valorilor comune 
şi permanente ale naţiunii, cu alte cuvinte a specificului naţional, „poate singura 

10 Horia Medeleanu, op. cit., p. 72.

11 Simona Nicoară, Naţiunea modernă. Mituri. Siomboluri, Ideologii, Editura Accent, Cluj-
Napoca , 2002, p. 86. 

12 Ibidem, p. 89.

13 Ibidem, p., 23.

14 Victor Neumann, Ideologie şi fantasmagorie. Perspective comparative asupra istoriei 
gândirii politice în Europa Est-Centrală, Editura Polirom, Iaşi, 2001, p. 18.

15 Simona Nicoară, op. cit., p. 84.

16 Victor Neumann, op. cit., p. 21.
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temă majoră durabilă a dezbaterii intelectuale în România modernă...„17, „prin care, 
scrie Simona Nicoară, s-a dat satisfacţie „unei majorităţi (România modernă a rămas 
de două secole predominant ţărănească!) de mentalitate şi cultură rurală”18.

În recuperarea simbolică a satului şi a ţărănimii a avut un rol esenţial gândirea 
politică liberală care a acreditat „convingerea că este posibilă o comuniune, o 
regrupare într-o alegorie naţională a diferitelor categorii de oameni... Naţiunea devine 
modelul unei organizri superioare, care nu ţine cont de clasă, rang, de situaţia 
politică în perpetuă mişcare ...”19. Asociată ideii de întărire a coeziunii grupului 
prin cultivarea memoriei colective, inclusiv cu ajutorul istoriografiei, are ca efect 
un plus de focalizare pe direcţia satului şi a ţăranului; satul devine locul veşniciei 
româneşti încă din perioada romantică, iar ţăranul purtătorul la zi a autohtonismului, 
atât de uzitat în discursul identitar al vremii: ţăranii români din veacul al XIX-lea 
sunt dacii coborâţi de pe columna lui Traian, simbol al luptei pentru neatârnare, 
cei care au rezistat tuturor încercărilor istoriei.

Se pune tot mai mult semnul egalităţii între poporul pe cale de a deveni naţiune 
şi ţăran, păstrător al tradiţiei ancestrale într-un prezent invadat la nivelul elitei 
sociale de fanariotism Pe această idee se clădeşte istoria antagonică: ţăranul bun, 
care se identifică cu ţara, boierul, adesea străin, exploatator şi trădător. Ţăranul, 
devenit aproape sinonim cu poporul, în tot cazul partea sa consistentă, devine parte 
a sacrului noii religii politice, a mesianismului pe care aceasta îl presupune, garant 
al viitorului naţiunii, în ciuda prezentului neexemplar: primitivismul exprimat „prin 
sărbătorile sale excentrice şi încărcate de superstiţii”, constatat de călătorii străini 
prin părţile noastre sau de intelectuali români cu spiriti critic20 este eufemizat: 
formele religiozităţii populare neconforme cu raţionalismul culturii occidentalizare 
devin argumente ale specificităţii noastre culturale, păgânismul lor coboară, în 
spiritul Şcolii Ardelene, până la iluştrii nostri strămoşi, romanii. Prezentul jenant 
este rezultatul unei istorii nedrepte, bunii ţărani au suferit mai ales din partea 
străinilor, alimentând clişeul unei Alterităţi diabolizată, posesoarea unor defecte 
care nu fac decât să întărească autopercepţia pozitivă. Ori, „Imaginea devalorizantă a 
adversarului are drept scop invalidarea oricărei legitimităţi a acestuia, dar şi nevoia 
de a căuta un ţap ispăşitor al neîmplinirilor sau a eşecurilor colectivităţii”21, care 
poate fi nobilul maghiar, boierul, mai ales cel fanariot, turcul, trecuţi pe lista neagră 
a celor care au complotat împotriva poporului-ţăran în cvasitotalitatea sa. Astfel, 
ţăranii devin parte a unei „istorii văzută ca vale a plângerii”, menită să facă din 

17 Alin Gavreliuc, „Imaginar identitar şi aşteptări sociale în vestul României”, în Adrian 
Nicolau (coordonator), Noi şi Europa, Editura Polirom, Iaşi, 2002, p. 138.

18 Simona Nicoară, op. cit., p. 168.

19 Ibidem, p. 101.

20 Sorin Mitu, op. cit., p. 176.

21 Simona Nicoară, op. cit., p. 215.
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naţiune un martir, al cărui calvar anunţă apropiata mântuire22 dar şi a tendinţei de 
supraevaluare a propriului grup. Atunci când nu poţi proba o superioritate culturală, 
o poţi uşor înlocui cu una morală: când se va face dreptatea istorică românilor, 
potenţialul lor de exprimare se va vădi şi în planul culturii elitare; deocamdată, 
avem o superioritate culturală la nivel popular.

De acum înainte, ţăranul nu va mai lipsi din ideologiile politice româneşti 
care i se vor adresa fie îndemnându-l să contribuie cu tradiţiile sale la crearea 
diferenţei şi prin aceasta la susţinerea imaginarului naţional, fie să constituie baza 
unei construcţii statale naţionale - prin implicarea sa efectivă în războiul civil din 
Transilvania anilor 1848-1849, prin „jertfa de sânge”, el a trecut proba luptătorului 
pentru idealuri politice. Românul - ţăran, victimă a istoriei până acum, îşi transpune 
în practică potenţialul şi devine, în ideologia naţională, patriotul sincer şi devotat. 
El rămâne păstrătorul virtuţilor naţionale, în confruntarea cu vecinii hrăpăreţi, cu 
marile imperii ori cu duşmanii din interior. Reînnoadă simbolic faptele de eroism, 
seria jertfelor sale de sânge pentru neatârnare în măsură să consfiinţească obţinerea 
independenţei ţării de Imperiul otoman, opresorul de veacuri. Ţăranii, nu doar ei dar 
ei în primul rând, sacrificiul lor stă la baza României Mari, ca atare, patria întregită 
îşi exprimă recunoştinţa răsplătindu-i cu bunul său cel mai de preţ în sistemul lui 
de valori, cu pământ.

Ideologiile de extremă dreaptă sau de extremă stângă au inclus şi ele satul în 
registrul imaginar cu care operau.

Ţăranul victimă a semitismului şi a politicianismului şi în acelaşi timp „arhanghel” 
al românismului şi ortodoxismului, este un clişeu favorit al legionarismului, iar 
procesiunile în costume populare, cu prapori şi preoţi cu cântece bisericeşti şi 
patriotice, alături de gesturi simbolice de ajutorare a văduvelor şi orfanilor, au 
avut darul să atragă o masă de manevră ţărănească. Din aceeaşi lume a satului se 
recrutează – dintre „sărăntoci” – definit acest „sărăntoc” ca „un frustrat în care colcăia 
o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu şi a semenilor săi”, care „Aştepta momentul 
unei revanşe”23 –, şi activistul comunist care întreţine delaţiunea, care-şi terorizează 
semenii, trimiţându-i cu nonşalanţă la canal.

Retorica comunistă cu privire la sat este bivalentă: pe de o parte, lumea adormită 
a satului este opusul dinamicii schimbării, promovată de regimul comunist, a 
modernizării forţate care să recupereze economic şi să impună superioritatea socială 
a noului regim; de aceea, ea a fost marea victimă a instaurării sale; colectivizarea, 
prin care „Comunismul i-a atacat însăşi temelia fiinţei sale, nimicind legătura sa 
sacră cu pământul”, „cea mai mare crimă pe care comunismul a săvârşit-o împotriva 
neamului românesc...”24, avea şi rostul de a schimba raporturile sociale net în 
favoarea clasei muncitoare, căreia trebuia să-i ofere contigente puternice şi puţin 

22 Ibidem, p. 202.

23 Horia Medeleanu, op. cit., p. 220.

24 Ibidem, p. 251.
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pretenţioase; salarul muncitorului, confortul urban, trebuiau să fie punctele de 
atragere spre industrie, în condiţiile în care gospodăria colectivă nu era în măsură 
să asigure subzistenţa celor care lucrau în cadrul ei.

Pe de altă parte, acelaşi discurs a propus lozinca ţărănimii muncitoare, aliată a 
clasei muncitoare în transformarea revoluţionară a societăţii, trecând cu nonşalanţă 
peste teama de schimbare, conservatorismul rural repartizându-l unor elemente 
antirevoluţionare, precum chiaburimea, în opoziţie cu care, ţărănimea săracă, n-ar 
fi avut nimic de pierdut prin schimbare. În acelaşi timp, au încercat să schimbe 
tradiţiile: ţăranul n-a fost anonimul istoriei, cel închistat în cutumele sale, nici în 
epocile anterioare: el a dovedit, în nenumărate rânduri, apetit revoluţionar, răscoalele 
fiind deturnate spre revoluţie, sau a fost stâlpul luptei pentru independenţă şi 
apoi pentru unire; ţăranii – şi mai puţin muncitorii aderenţi la un internaţionalism 
păgubos pentru naţionalismul regimului Ceauşescu – au fost cei care au susţinut prin 
număr dar şi prin spiritul de jertfă al unui popor conştient de idealurile sale politice, 
aspiraţiile naţionale, avant la lettre, în Evul Mediu. Un ţăran - patriot şi tradiţiile 
sale sănătoase au fost păvaza sigură pentru înlăturarea tentaţiilor de pervertire prin 
acţiunile străinului. „Trăind cu ferestrele închise spre lume, ne comparam doar cu 
noi înşine şi ne miram, apoi ne înfuriam că străinii nu ne vedeau aşa cum credeam 
noi că suntem, Din acest portret frumos, pe care ni l-am trasat noi înşine”, şi din 
care „s-a născut protocronismul, ca o expresie a superiorităţii noastre fictive asupra 
Occidentului”, a făcut parte şi ţăranul25.

Satul, trecut pe lista neagră a celor care trebuiau să dispară fizic, a fost chemat 
încă odată să dea vigoare acestei idei: muzica, dansul, frumuseţea artei noastre 
populare, „valoarea inestimabilă” a culturii rurale, priorităţi tehnice româneşti 
descoperite peste noapte, sunt părţi ale unui discurs protocronist, menit să acopere 
insuccesele crase ale regimului în plan economico-social. Atenţia acordată etnologiei, 
„o veritabilă ştiinţă a alterităţii culturale”26, muzeologiei etnografice, în dauna altor 
discipline, precum sociologia, argumentează în acest sens. Ele trebuiau să susţină 
„specificul naţional”, redevenit acelaşi cu cultura populară, autentică, în raport cu 
caracterul „de clasă”, burghez, al culturii elitare.

Aşadar, în regimul comunist, „... Ţăranul a fost considerat depozitarul celor mai 
alese însuşiri ale neamului şi tot el a fost privit ca o fiinţă înapoiată, încremenită 
într-o tradiţie milenară şi incapabil să se desprindă de uneltele lui rudimentare. 
Propaganda comunistă l-a transformat într-o lozincă. Ea ne-a oferit imaginea unui 
animal de muncă supus unei exploatări nemiloase. Cel care l-a eliberat pe ţăran 
din servitute şi l-a scos din beznă a fost, după propria sa părere, partidul clasei 
muncitoare. Ţăranul real a fost înlocuit mereu cu un mit ...”27.

25 Ibidem, p. 214.

26 Sorin Mitu, op. cit., p. 80.

27 Horia Medeleanu, op. cit., p. 249.
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Ce repercusiuni are în actualitate existenţa unui atât de puternic balast rural28 
până astăzi? Înseamnă, fără îndoială, o serioasă defazare faţă de „norma” civilizaţiei 
moderne; s-a apus că „Ruralitatea noastră recurentă, pe care Blaga a denumit-o 
frumos şi flatant “un boicot al istoriei”, înseamnă o lungă „întârziere în faţa copilăriei 
şi mitului” care „ne-a marcat profunt şi definitiv”29. De unde tendinţa de a „Ne 
întoarcem mereu cu voluptate spre trecut – un trecut mitic (n.n. B.S) –, pe care 
adeseori îl instrumentăm, pentru a-l opune prezentului şi viitorului”. Aceasta în 
vreme ce „Popoarele dinamice au faţa îndreptată permnent spre viitor, asumându-şi 
temerar riscurile necunoscutului”30.

Păstrarea unui atât de neverosimil segment rural în societatea noastră 
contemporană – în ciuda unor puseuri de modernizare forţată pe care societatea 
românească le-a suportat, adesea dureros, – este percepută şi ca efect al destinului 
nostru de mărginaşi, conferit de situarea la periferia – fizică şi culturală a Europei31. 
Ruralitatea recurentă nu face decât să îngroaşe tuşele imaginii noastre de periferie 
a Europei, satul fiind el însuşi o periferie a Europei urbane.

După 1990, societatea românească, bulversată de o jumătate de secol de 
industrializare şi urbanizare forţată, a trăit pentru moment iluzia reîntoarcerii 
la tradiţia securizantă a satului, fapt dezminţit repede şi brutal. De la impresia 
stranie de repopulare a satului, în lipsa altor soluţii existenţiale, în haosul provocat 
de prăbuşirea sistemului economic socialist, când satului i s-a cerut din nou să 
îndeplinească rolul de haină de vreme rea, s-a ajuns repede, istoric vorbind, la 
depopularea sa accentuată din ultimii ani. Chiar atât cât rămâne, ruralitatea nu 
mai este cea tradiţională, a cărei viaţă să fie marcată în primul rând de tradiţie; nu 
mai este atât de rezistentă la schimbare, iar modernizarea sa – acolo unde există 
forţă economică care să o susţină – este la ordinea zilei32. Apoi, fenomen interesant, 
ţăranul român emigrant în alte spaţii culturale, s-a integrat în mare măsură ruralităţii 
de aiurea: dacă polonezii au acreditat imaginea „instalatorului”, dacă slovacii oferă 
pe cea a „menajerei”, românul emigrant a devenit, simbolic, „căpşunarul”. Satul 
este din ce în ce mai mult luat în posesie de urban, fie prin extinderea zonei de 
locuire – centrul îngrămădit al oraşului este părăsit în favoarea zonei periurbane 
care mai păstrează ceva din natură şi din liniştea satului – nu şi încremenirea sa, 
fie prin derularea unor activităţi economice în rural, ţinând cont şi de costurile mai 
mici legate de preţul pământului.

28 Barbu Ştefănescu, „Ruralitatea românească în contextul integrării europene”, în Maria 
Mureşan (coordonator), Experienţe istorice de integrare economică europeană, Editura 
ASE, Bucureşti, 2006, p. 240.

29 Horia Medeleanu, op. cit., p.9.

30 Ibidem, p. 10-11.

31 Ibidem, p, 2-34.

32 Barbu Ştefănescu, „Ruralitatea românească în contextul integrării europene”, p.237-245.
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Aşadar, masivitatea ruralităţii noatre ca realitate istorică – 90% din suprafaţa 
Romaniei de astăzi este încadrabilă încă ruralului, 40% din populaţia sa este 
ocupată în agricultură, în condiţiile în care media pe UE este de 4,7% populaţie 
ocupată în agricultură33 – nu doar că nu a putut trece neobservată, ci a impus, 
relativ devreme, satul ca principal „rezervor” simbolic al identităţii româneşti34. 
În „veşnicia” încremenită a satului s-au căutat, în cultura română, cel mai adesea, 
elemente identitare35.

 În pofida evoluţiilor din ultimele decenii, satul şi locuitorul său de bază, 
ţăranul, au rămas ca pioni importanţi în imaginarul identitar românesc, un sondaj 
de opinie realizat în 2002, situându-i pe primele locuri între temele esenţiale a 
imaginilor românilor despre ei înşişi. Satul este încă puternic prezent în conştientul 
şi inconştientul nu doar al celor care-şi duc existenţa la ţară ci şi a celor care 
locuiesc la oraş dar care au cu satul o relaţie fizică – rude, casă, pământ – sau doar 
mentală36, în ciuda faptului că ruralismul românesc ca realitate este într-o restrângere 
accelerată; rezistă în schimb imaginea, adică „expresia simbolică a realităţii”, care, 
se ştie, are în raport cu realitatea un pronunţat grad de autonomie37. 

33 Claudia Buruiană, „Ţăranii şi Europa rurală într-o Europă unită”, in Ilie Bădescu, Claudia 
Buruiană (coordonatori), Ţăranii şi noua Europă, Editura Mica Valahie, Bucureşti, 2003, 
p. 197.

34 Sorin Mitu, op. cit., p. 92.

35 Horia Medeleanu, op. cit., p. 47.

36 Luciana Frumos and Luminiţa Iacob, “Noi/ei românii” – clivaje în reprezentarea 
etnoidentitară”, în Adrian Nicolau (coordonator), Noi şi Europa, Editura Polirom, Iaşi, 
2002, p. 140-141.

37 Luminiţa Mihaela Iacob, Etnopsohologie şi imagologie. Sinteze şi cercetări, Editura Polirom, 
Iaşi, 2003, p. 37.


