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Haiducie, brigandaj
şi disciplinare socială

Problematica ce face obiectul numărului tematic, sub titlul de mai sus, n-a prea 
făcut obiectul cercetărilor serioase în istoriografia românească. In fapt, istoricii i-au 
acordat un interes relativ scăzut şi atunci când au făcut-o, au tratat-o prin prisma 
luptei de clasă. Haiducul, era un personaj pozitiv prin excelenţă, care lua de la 
bogaţi şi dădea săracilor. O lectură sărăcăcioasă, care nu are decât puţine legături 
cu realitatea. Literatura, în speţă cea populară ca şi folclorul a valorazat la maxim 
acest epos popular, specific balkanilor, sau dacă vreţi sud-estului, din motive relativ 
uşor de explicat, pe când fenomenul brigandajului, a hoţiei la drumul mare, nu i-a 
interesat aproape deloc pe istorici, deoarece nu încăpea în paradigma istoriografică 
dominantă; românul nu e hoţ, românul nu fură, deci nu avem nici obiect nici subiect 
pentru o asemenea problematică. 

Am alăturat acestor două problematici fenomenul, procesului de disciplinare 
socială, deoarece, considerăm că o asemenea cheie de lectură ne oferă o perspectivă 
cu totul nouă asupra lucrurilor, şi este susceptibilă a ne edifica asupra celorlalte 
două enunţate în titlu, haiducia şi brigandajul.

Nu trebue să fii mare specialist ca să constaţi că în orice societate, dar mai ales 
la marginile ei, asemenea fenomene sunt monedă curentă. In toate societăţile şi 
pe toate meridianele, fenomenul hoţiei, a jafului şi a criminalitîţii organizate este 
monedă curentă, ţinând pagina faptului divers, sau chiar prima pagină a interesului 
public. Nu există state care să nu aibă puşcrii şi sisteme judiciare care să aibă în 
vedere controlul fenomenului.

În ce priveşte fenomenul haiduciei, acesta se explică într-o primă accepţie de 
următoarea manieră. Acolo unde statul, iar mai târziu statul modern, era străin, sau 
era reprezentat de o suprastructură străină, revolta, debordarea în violenţă, hoţia, 
jaful brigandajul, deci orice faptă de rezistenţă împotriva ocupantului se transforma 
automat într-un gest vaslorizat pozitiv. Stăpânirea străină la nivel popular a fost 
mereu percepută ca nedreaptă sau asupritoare.

Spuneam mai sus că eposul haiduciei este balcanic, deoarece în Balcani, lunga 
stăpânire turcească avea două caracteristici esenţiale imposibil de acomodat cu 
sensibilităţile locale: stăpânirea străină, ca şi o radicală deosebire religiosasă. Totul îi 
despărţea pe sârbi, greci, bulgari, albanezi, etc., faţă de turci; limba, cultura. credinţa, 
statutul politic şi social. Aşadar, asupritorul străin trebuia combătut cu orice  preţ şi 
cu orice mijloace. Cei care o făceau, în orice manieră, erau valorizaţi pozitiv de către 
comunitate. Aşa s-a născut faima unor haiduci celebri în întreg spaţiul balcanic. 

Este apoi tot mai limpede astăzi faptul că societăţile tradiţionale au întreţinut 
cu violenţa o relaţie complexă. Multă vreme în spaţiul rural, dar şi în marginile 
spaţiului urban, ea a fost un mod de viaţă, un mod de a rezolva direct, pe loc, 
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diferendurile iscate în orice comunitate, şi a impune, cumva natural, ierarhii şi 
poziţii conducătoare. Modernitatea, statul modern, a încercat şi în parte a reuşit 
să monopolizeze violenţa, sau cel puţin să o contenească şi să o controleze. Dar, 
dincolo de a deveni una simbolică, violenţa individuală sau violenţa colectivă găseşte 
încă loc de manifestare, în ochiurile unei plase destul de rarefiate, mai ales la 
marginea societăţilor, rurale sau urbane, unde autoritatea statului era slab sau încă 
rău reprezentată. Ca atare, izbucniri, revolte, tumulturi, jafuri armate, tâlhării, hoţii 
şi găinării au fost mereu ptrezente în viaţa societăţilor, alimentând copios rubrica 
faptului divers.

Numărul de faţă al Caietelor … propune aşadar, un număr de studii şi cercetări 
dedicate fenomenelor amintite, tocmai în încercarea de a oferi spre dezbatere 
istoriografică, o problematică nouă şi puţin frecventată, ca să nu spunem rău sau 
deloc restituită de cercetările istoricilor. 
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