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Système de la Nature, 
Homo

În genul Homo Homo sapiens
(Homo troglodytus Homo sapiens

Rasa 
Constantin Bărbu/escu 

Originile internaţionale 

Astăzi, cel puţin în Europa, conceptul de "rasă" pare total compromis, în special din 
cauza rolului jucat de rasism ca substrat ideologic al nazismului şi al Holocaustului. 
Într-atât de compromis, încât după al Doilea Război Mondial s-a încercat chiar trans
formarea lui într-un tabu lingvistic, ca şi cum rasismul ar putea să dispară ca prin vrajă 
odată cu noţiunea care i-a dat numele. Ceea ce nu este cazul (Taguieff, 2018, pp. 27-62). 

Rasa este un concept care apare devreme în istoria ideilor din spaţiul european. 
Ocurentele termenului coboară în timp până în secolul al XV-lea, când este introdus în 
limba franceză ca un împrumut din italiană, în care semnifica, în secolul al XIV-lea, un 
"fel, soi (de oameni)" . În secolul al XVI-lea, tot în franceză, termenul are sensul de 
"familie, neam", aşadar noţiunea serveşte, după expresia fericită a lui Arlette Jouanna, 
"mai degrabă la «lectura» ierarhiei sociale decât la aceea a diversităţii etniilor" (Taguieff, 
2018, pp. 102-105). Însă destinul adevărat al acestui cuvânt avea să fie altul: odată cu 
marile descoperiri geografice şi cu descoperirea unor noi societăţi şi grupuri de oameni, 
el va ajunge treptat să fie folosit pentru a introduce ordine în această diversitate. Încă 
din 1684, medicul şi călătorul francez Fran1tois Bernier (1620-1688), în lucrarea 
division de la Terre par Ies differentes Especes ou Races d'hommes qui l'habittent 
propune o primă clasificare raseologică a umanităţii, în funcţie de distribuţia geografică 
şi anumite caractere somatice care vor deveni apoi clasice în taxonomiile rasiale (culoa
rea pielii, forma nasului, pilozitatea etc.). Dar, fapt important, el nu consideră necesar 
să realizeze şi o ierahizare a acestor rase (Taguieff, 2018, pp. 109-110). 

Ierarhizare care nu va întârzia să apară însă în secolul următor, când medicul Charles 
White (1728-1813) va publica lucrarea An Account of the Regular Gradation in Man 
(1799), unde propune o clasificare rasială al cărei criteriu principal este părul. În cazul 
său, ,,europeanul alb" devine deja „cea mai frumoasă dintre rasele umane", dăruită şi 
cu alte calităţi remarcabile care o plasează deasupra celorlalţi oameni (Turda şi Quine, 
2018, p. 16). Transformarea rasei din opinie comună în aserţiune ştiinţifică va fi opera 
secolului al XVIII-lea, care vede naşterea istoriei naturale în special prin opera lui Carl 
von Linne (1707-1778), cel care integrează specia umană în „sistemul naturii", adică 
al seriei animale. Astfel, în a zecea ediţie (1758) a operei sale 
Linne plasează genul în ordinul primatelor şi îl subdivizează în specii şi varietăţi. 

Linne distinge două specii : omul diurn ( ) şi omul nocturn 
), iar la rândul lui, este subdivizat în şase varietăţi: 
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, Homo monstrosus

[…] […]
[…] […]. Se conduce 

Asiaticus luridus: […] […]. Se 
[…] […]. 

Tancred

2018, p. 39 [ ]

Homo ferus ş1, m sfârşit, patru varietăţi distribuite geografic şi 

caracterizate prin culoarea pielii : ,, 1. Europaeus albus : inconstant, ingenios, inventiv 
, alb, sangvin, musculos . Se conduce după legi. 2. Americanus rubesceus: 

insistent, mulţumit de sine, îi place libertatea , roşu, irascibil, drept 
după obiceiuri. 3. orgolios, avar , gălbui, melancolic 
conduce după opinii. 4. Afer niger: isteţ, leneş, neglijent , negru, flegmatic 
Se conduce după voinţa arbitrară a stăpânilor săi". Din caracterizările celor patru rase, 
chiar dacă el nu foloseşte termenul, observăm o clară ierarhizare a lor, având în vârf 
rasa albă şi la bază pe cea neagră, în a cărei caracterizare sunt încorporate şi transformate 
în „adevăruri ştiinţifice" stereotipiile referitoare la negri forjate în societăţile sclavagiste 
din secolele XVII-XVIII (Taguieff, 2018, pp. 115-117). 

Pentrn vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 

3 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost 

publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de 

aici: https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315. 

Noţiunea de „rasă" va cunoaşte o carieră spectaculoasă în secolul al XIX-lea, când 
asistăm la o veritabilă biologizare a ştiinţelor umane. Termenul devine atât de important, 
încât în 1847 un personaj din romanul al lui Benjamin Disraeli (1804-1881) nu 
se sfieşte să afirme : ,, Totul este rasă ; nu există un alt adevăr ! ". Peste trei ani, Robert 
Knox (1791-1862), în lucrarea The Races of Men, afirma la rândul său: ,,Rasa înseamnă 
totul : literatura, ştiinţa, arta, într-un cuvânt, civilizaţia, depind de ea" (Turda şi Quine, 

ed. rom.: p. 52 ). Astfel, pe fondul revoluţiei darwiniene, rasa se trans
formă într-un atotputernic şi universal principiu explicativ, care putea fi manipulat 
ideologic în toate sensurile, dar sfârşeşte de cele mai multe ori justificând diverse forme 
de supremaţie, cel mai adesea supremaţia rasei albe asupra celorlalte. Rasa şi rasismul 
devin în a doua jumătate a secolului al XIX-lea substratul ideologic din care îşi trag seva 
colonialismul şi imperialismul. 

Rasă si antisemitism , 

Evident, după cum am văzut, nu românii au fost cei care au inventat conceptul de „rasă". 
El apare de altfel destul de târziu în spaţiul nostru lingvistic, aproximativ prin 1830, 
adică exact în momentul în care modernitatea începe să se manifeste în societatea româ
nească (Ursu, 1962, p. 266). În primele periodice româneşti, în scrierile care tratează 
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, de cea mai 

Rasa 

, de un 

Rasa ame

 

ştiinţele naturale sau în dicţionare conceptul va fi folosit cu sensul de „ soi, fel ( de 
oameni)" (Stamati, 1856, p. 189). Uneori, încă din anii 1840, rasa nu este doar definită 
conceptual, ci apar şi primele descrieri ale raselor umane. Astfel, tot Teodor Stamati, 
într-un manual de istorie naturală publicat în 1841, descrie cele cinci rase umane în felul 
următor : ,,După forma trupului şi culoarea pelei se deosebesc 5 rase sau soiuri de 
oameni, carii încă toţi se par a se trage dintr-o trupină : 1. Rasa caucazică 
regulată şi mai frumoasă formă a trupului. Colorul pelei este alb, iară feţele sunt mai 
mult sau mai puţin roşietice. La această rasă se socot europeii, afară de laponi şi fini, 
micacienii, arabii şi tătarii. 2. Rasa mongolică, de un color galbăn închis cu păr supţire, 
negru şi aspru, o faţă lată şi turtită, fălci bulbucate, nas mic turtit, ochi aseminea mici 
şi o pele groasă şi vânjoasă. Aice să cuprind: iaponii, hinezii, calmucii, cărgâzii, 

mongolii şi alţii în Asia ; finii, laponii în Europa şi eschimoşii în America. 3. 
etiopică, este mai mult sau mai puţin de un color negru, aseminea şi păr negru, lânos 
şi creţ, capul lungueţ, fălcile eşite, fruntea cam adâncată, nasul gros şi cam lăţit, şi nu 
pot strănuta, buzele groase şi răsfrânte, iară pelea moale şi catifelată. Aice se socot toţi 
africanii despre zidul muntelui Atlas şi o parte din australieni. 4. Rasa malaică 
color cafiniu ; păr negru, des şi creţ, nas lat, fruntea bulbucată şi gura mare. Aice se 
numără malaii proprii şi lăcuitorii insulilor mărilor sudice. Unile neamuri din aceste 
sunt foarte sălbatice, urâte şi mâncătoare de oamini, dară altele cultivite. 5. 
ricană, este arămie, cu părul negru, neted şi întins, îngosită, ochii adâncaţi, nasul 
rădicat iară vârful tâmpit, faţa lată şi fălci eşite. La această rasă se socot toţi indigenii 
americani, fară de eschimoşi" (Stamati, 1841, pp. 71-72). 

Pentrn vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 

3 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost 

publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achizitionat de 

aici: https://www.polimm.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315. 

După cum se observă, descrierea este destul de neutră, singurele remarci negative 
fiind prilejuite de antropofagia unor populaţii din Mările Sudului. Iar criteriile de dife
renţiere sunt cele clasice : mai întâi cele geografice, urmate de cele etnice, dar toate 
subordonate în cele din urmă trasăturilor corporale concentrate în culoarea pielii, textura 
părului, forma capului, a frunţii şi a nasului. 
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De generis humani varietate nativa, 

evreii

Antisemitul

Dar nu doar publicului studios din Moldova îi este prezentată schematic noua rase
ologie sub forma celor cinci rase, ci se pare că'. aceeaşi sursll o regllsim chiar mai devreme, 
în Ţara Româneascli. Şi aici, încli din 1835, un alt manual, de data aceasta de geografie, 
prezintă aceeaşi structura a raselor umane, fllrli să folosească'. termenul ca atare ; I. Genilie 
vorbeşte despre „vite" sau „seminţii" (Ursu, 1962, p. 266). Iar în ediţia a doua a 
manualului sliu, din 1855, nu va schimba nici un cuvânt (Genilie, 1855, p. 126). Dar 
şi la acest autor, la fel ca la Stamati, prezentarea raselor nu presupune o ierahizare a 
lor şi, implicit, o viziune rasistă. Sursa acestei taxonomii rasiale pare sli fie lucrarea din 
1795 a lui Johann Friedrich Blumenbach (17 52-1840) 
cunoscută probabil prin traducerea franceză din 1804, care se pare că'. a dominat din 
punct de vedere terminologic spaţiul lingvistic românesc, de vreme ce ea este piesa de 
rezistenţll a itemului „rasll" şi în prima enciclopedie din cultura română, cea a lui 
Corneliu Diaconovich, din 1904. 

Dar adevărata carieră a conceptului de „rasă" în cultura română începe atunci când 
acesta va deveni parte a formulelor identitare româneşti. Şi acest lucru se va produce 
prin ricoşeu, exact în momentul în care esenţa acestei identităţi pare mai amenintatli, 
prin introducerea nedoritli în proximitatea corpului naţional a unui alt element etnic -

. Ajungem astfel la momentul 1878-1880, când Congresul de Pace de la Berlin 
condiţionează recunoaşterea independenţei României de acordarea drepturilor civile şi 
politice pentru evrei. Acesta este momentul culminant al unei crize care va adăuga cri
teriilor identitare româneşti de până atunci şi pe cele rasiale, pentru a le opune evreilor, 
o categorie de adversari definit! în primul rând ca o „rasă" strliinli. Este exact ceea ce 
s-a întâmplat în Europa Occidentală în prima jumătate a secolului al XIX-lea, când 
populaţia evreiascli va fi emancipată. Aceastli emancipare, care genera la rândul ei un 
proces de integrare, a fost dublată însă de o tendinţă opusă, de transformare a esentei 
identităţii evreieşti dintr-una religioasli într-una rasială . Adică'., în termenii folosiţi de 
Hannah Arendt, în ochii occidentalilor iudaitatea se transfomli în evreitate (Arendt, 2014, 
p. 117). Principalul vector ideologic al acestei transformări este tocmai conceptul care 
ne interesează - rasa. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 

3 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost 

publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de 

aici: https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315. 
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Sângele

amestec determinat, , ajuns la 

[…]

Pe de altă parte, evreii începuseră să fie consideraţi o rasă distinctă chiar mai devreme, 
în deceniile de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi de la începutul celui următor, când se 
punea cu tot mai mare insistenţă problema emancipării lor (Poliakov, 2000, pp. 136-137). 
Astfel, sub presiunea „chestiunii evreieşti", şi în România are loc ceea ce Marius Turda 
a numit „biologizarea identităţii naţionale" (Turda, 2008). Alături de pilonii culturali şi 
istorici ai identităţii naţionale apare şi cel biologic. 

Iată, de pildă, cum defineşte naţiunea cel mai important ideolog antisemit român -
A.C. Cuza: ,,O naţie este totalitatea indivizilor de acelaş sânge, aşezaţi pe un pământ 
determinat, ca bază necesară a existenţei lor, având: acelaşi grai, pe care ei l-au format, 
acelaşi trecut, aceleaşi interese prezente, aceleaşi aspiraţii de viitor, şi alcătuind, ca 
organism, aceiaşi putere, naţionalitatea creatoare a culturei umane, care nu e decât 
productul ei variat" (Cuza, 1915, p. 181). Să remarcăm faptul că în acest text primul 
element integrator al unei „naţii" este sângele, care, pentru acelaşi autor, devine supor
tul material al rasei : ,, - însuşirea tainică, de neînţeles, dar văzută a materiei 
însufleţite, aceea ce se numeşte «rasă», care este în cele mai multe cazuri productul unui 

mărgenit unitate deplină, după veacuri de încrucişări 
continue, între aceleaşi elemente, apropiate, ferite de orice amestec străin, în aceleaşi 
împrejurări, naturale şi sociale, pe acelaşi pământ. Orice naţie, cunoscută de noi, 
este dar rezultatul unei încrucişări mărgenite, într-o izolare de secole, fără amestec 
străin" (Cuza, 1915, p. 182). 

Este drept că aceste texte sunt mai târzii, datând din ajunul izbucnirii Primului Război 
Mondial, dar „sângele" ca suport misterios al caracteristicilor rasei apare şi în 1879, 
la un alt antisemit român faimos, Vasile Conta; în septembrie 1879, în Camera Depu
taţilor, acesta afirma: ,,D-lor, cea dintâi condiţie, pentru ca un Stat să poată exista şi 
prospera, este ca cetăţenii acelui Stat să fie de aceeaşi rasă, de acelaşi sânge, şi aceasta 
este uşor de înţeles. Mai întâi indivizii de aceeaşi rasă se căsătoresc obicinuit numai 
între dânşii, căci numai prin căsătoria între dânşii se menţine unitatea de rasă pentru 
toţi acei indivizi ; apoi căsătoria dă naştere la sentimente de familie, cari sunt legăturile 
cele mai puternice şi cele mai durabile din câte leagă vreodată pe indivizi între dânşii ; 
şi când ţinem seamă că aceste legături de familie se întind de la individ la individ până 
când cuprind întregul popor al unui Stat, vedem că toţi cetăţenii care constituiesc Statul 
sunt atraşi unul către altul prin un sentiment general de iubire, prin aceia ce se numeşte 
simpatia de rasă. Mai mult decât atât. Dacă ţinem seama că acelaşi sânge curge în vinele 
tuturor membrilor unui popor, înţelegem că toţi aceşti membri vor avea, prin efectul 
eredităţei, cam aceleaşi sentimente, cam aceleaşi tendinţe şi chiar cam aceleaşi idei ; 
aşa încât la vreme de nevoie, la ocaziuni mari, inima tuturor va bate în acelaşi fel, 
mintea tuturor va adopta aceiaşi opinie, acţiunea va urmări acelaşi scop, cu alte cuvinte 
naţiunea care va fi de o singură rasă va avea un singur centru de gravitate şi Statul care 
va fi format din o astfel de naţiune, acela şi numai acela va fi în cele mai bune condi
ţiuni de tărie, de trăinicie şi de progres. Prin urmare, după cerinţele chiar ale şciinţei, 
cea dintâi condiţiune pentru existenţa unui stat este ca poporul să fie din aceeaşi rasă" 
(Conta, 1899, pp. 62-63). În România, antisemitismul fervent din anii 1870 va concep
tualiza suprapunerea dintre etnie şi rasă, care va rămâne de altfel o teorie dominantă şi 
în prima jumătate a secolului XX. 

În aceşti ani mai apare un fenomen interesant. După înfiinţarea statului naţional în 
1859 şi crearea învăţământului superior în România, are loc ceva ce se petrecuse în 
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degenerarea rasei.

Occident mult mai devreme şi ceva ce Vasile Conta sublinia în discursul său : discupa 
din jurul „rasei" se transformă într-o problemă ştiinţifică. Începând cu acest moment, 
oamenii de ştiinţă, mai ales medicii, vor fi cei care vor teoretiza domeniul tot mai vast 
şi mai complex al raseologiei. Iar biologi.za.rea „chestiunii evreieşti" se va manifesta şi 
în România printr-o temă majoră a discursului medical : 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 

3 al Enciclopediei imaginariilor din România. Volumul a fost 

publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de 

aici: https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/73 l 5. 

Tema în sine nu est.e o invenţie a medicilor români. Ea exista de multă vreme în 
spaţiul ştiinţific european, imbr!când îns! forme naţionale specifice. Din acest punct de 
vedere România urmează modelul francez - tema degenerlirii rasei autohtone presupune 
concurenţa demografică. Dacă în Franţa adversarul demografic est.e ext.em - Germania 
de după 1871 -, în România adversarul demografic era int.em - populaţia evreiască. Dar 
în ce constă de fapt degenerarea rasei? În cazul românesc, degenerarea rasei este defi
nită indirect prin manifestările degenerării. Or, principala manifestare a degenerării rasei 
autohtone este stagnarea sau chiar regresia demografică. Altfel spus, din cauza condi
ţiilor sociale catastrofale în care trăia popula.pa rurală în principal, morbiditat.ea uriaşli 
conducea la o mortalitate pe măsură. Şi în condipile în care multe dintre patologille 
sociale ale epocii erau considerat.e ereditare, pericolul lor creşt.ea în proporţie geometrică 
din generaţie în generaţie. Medicii imaginează un cerc vicios care cuprindea patolo
giile sociale ereditare, condiţiile de trai ale populaţiei rurale şi vitalitatea demografică 
modestă a populapei româneşti. Dar medicii tratează organismul naţional asemenea 
celui individual şi, după ce constată simptomele degener!rii, vor căuta şi cauzele 
acesteia. C.I. Istrati va dedica acestei probleme o întreagă lucrare în 1880. În acest 
punct, al cauzelor degener!rii, ,,chestia evreiască" va fi pusă în faţa reflectoarelor. 
Evreul, străinul din interior, neasimilabil, concurentul necruţător pe tărâm economic, 
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Timpul

Timpul, 17 iulie 1879).

teoria
lui Malthus

este văzut ca principala cauză a degradării economice şi sociale pe care o suferea populaţia 
autohtonă din Moldova. În plus, atrag atenţia medicii, demografia populaţiei evreieşti 
evidenţiază o vitalitate de invidiat. Cu alte cuvinte, evreul devine în ultimele decenii ale 
secolului al XIX-lea un concurent şi pe tărâm demografic, fapt care va alimenta din plin 
fantasmele degenerării rasei autohtone. Rasă care, se credea în epocă, pierdea pariul 
demografic cu concurenta sa evreiască. 

Tema degenerării rasei româneşti, elaborată de mediile medicale autohtone, devine 
un item obligatoriu al discursului antisemit din România, la care aderă mai toată elita 
politică şi intelectuală a vremii. Mihai Eminescu, în vremea în care era publicist la 
principalul ziar conservator, , aderă pe deplin la viziunea demografică mai sus 
schiţată, care îi opunea pe români şi evrei: "Dacă ţara ar fi locuită de altă rasă decât 
cea traco-latină, răul n-ar fi mare. Dar noi trebuie neapărat să ţinem seamă de calităţile 
şi defectele rasei noastre, de predispoziţiile ei psihologice de câte ori croim legi generale. 
Evreul proletar, neavând absolut nimic, nici capital în bani, nici meşteşug sigur, se-nsoară 
cu toate acestea foarte de timpuriu, face mulţime de copii ; trăieşte cu ei în cea mai 
mare mizerie - adesea câte două-trei familii într-o odăiţă - şi astfel în aceste furnicare 
omeneşti se cresc apoi generaţii de hiene ale societăţii, copii reduşi şi închirciţi în pri
vinţa fizică şi intelectuală, în cari se dezvoltă un singur instinct, acela al speculării 
muncii altuia, al esploatării altuia. Ţăranul române departe de a fi atât de cutezător în 
maniera lui de a vedea. El, neavând pământ, nu se însoară defel ; el renunţă de bună-voie 
de a-şi întemeia un cămin dacă împrejurul casei sale nu are şi instrumentul necesar de 
muncă, care să asigure existenta viitoarei sale familii. E evident însă că micile părţi de 
pământ, dacă vor fi din nou împărţite între descendenţii familiilor foştilor clăcaşi, aceş
tia vor fi reduşi cu vremea la starea de proletari, având fiecare câţiva stânjeni de pământ, 
prea puţin pentru a trăi şi prea mult pentru a muri ; se va naşte un fel de clasă ibridă, 
fără putere şi fără producţiune, incapabilă de a se înmulţi din cauza sărăciei, sclavă 
absolută a capitalului. Puţini oameni cu mai multă energie economică îşi vor acapara 
apoi părticelele foştilor clăcaşi şi, deodată cu creşterea sau creiarea din nou a altor 
latifundii, populaţia agricolă va da mereu înapoi prin stingere, încât epoca n-ar fi departe 
în care n-am mai avea decât oraşe străine într-un deşert românesc" ( 

Iar, dacă Mihai Eminescu era cunoscut în epocă pentru viziunea lui ideologică, în 
care antisemitismul se combina cu un naţionalism xenofob, nu acelaşi lucru se poate 
spune despre Mihail Kogălniceanu, care afirma în 1869: "N-am voit a fi mâncător de 
jidani". Într-adevăr, antisemitismul său a fost unul moderat şi nu va atinge niciodată 
stridenţele unor contemporani de-ai săi, de care se delimita în 1875 în mod tranşant: 
"Eu nu sunt hebreofob". Ei bine, cu toate acestea, şi Mihail Kogălniceanu aderă total 
la tema degenerării rasei autohtone. Până la sfârşitul vieţii (1891), nu va înceta să creadă 
cu tărie că soarta demografică a populaţiei româneşti era ameninţată, principalul con
curent fiind constituit de populaţia evreiască. 

Dovada cea mai bună că problema degenerării rasei authtone formează un corp comun 
cu "chestiunea evreiască" este că principalul ideolog antisemit român de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea, dar care va activa şi în primele decenii ale secolului următor -
A.C. Cuza - , îi acordă un rol esenţial în scrierile sale. Principala sa contribuţie teore
tică este dedicată "problemei populaţiei", în care se ambiţionează să revadă critic 

. Concluzia lucrării sale nu reuşeşte decât să valideze premisa de la care a 
pornit şi evidenţiază pericolul reprezentat pentru români de populaţia evreiască aşezată 
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în mijlocul lor, precum şi idealul la care trebuie să tindă românii : un stat - o rasă - o 
naţiune. El travesteşte aceste două dorinţe în limbajul ştiinţei şi le traduce în termenii 
teoriei malthusiene, asezonată cu darwinismul social: "Când lupta pentru dobândirea 
mijloacelor de existentă se dă între elementele aceleiaşi poporaJii, de aceeaşi rasă, de 
acelaşi sânge, şi cari din această cauză se şi amestecă între dânsele, ea este binefăcătoare, 
pentru că silindu-i pe toţi ca să-şi încordeze puterile şi înlăturând pe cei bicisnici, cari 
nu sunt în stare să se păstreze şi să se reproducă, ea sporeşte valoarea generală a popo
raţiei, pregătindu-i un viitor mai bun. Dar când poporaJii diferite, ca rasă, ca tradiţie, 
ca lege, ca obiceiuri, sunt chemate a se dezvolta alături, pe acelaşi teritoriu 
dintre dânsele trebuie să se sfârşească cu ilbânda uneia asupra celorlalte, izbândă care 
are ca rezultat nimicirea complectă, alungarea sau aservirea lor. Această consecinţă e 
fatală ; ea nu se poate înlătura . Uşor se poate înţelege, în adevăr, 
poporaJiei, că pe un teritoriu determinat, nu se poate dezvolta decât un singur neam 
în pace. Căci dacă trăiesc mai multe neamuri la un loc, cari nu se amestecă prin 
legături de sânge, ele alcătuiesc pe atâtea poporaţii cu interese specifice, fiecare cătând 
a-şi lărgi sfera proprie de dezvoltare, deoarece toate sunt stăpânite de aceeaşi tendinJă 
nemărginită de înmulJire. Dar aceasta nu e cu putinţă, în margenile unui teritoriu 
determinat, pentru fiecare poporaţie, decât pe seama celorlalte. Din această cauză, 
conflictul este inevitabil şi izbucneşte, mai târziu sau mai curând, cu toată furia unei 
puteri elementare a naturei. Şi nu este putere mai neînfrânată decât viaJa 
manifestează cu aceeaşi tărie, în întregimea ei, sub orice formă în care se prezintă" 
(Cuza, 1899, pp. 460-461). 

Rasă şi eugenism în perioada interbelică 

În perioada interbelică rasa devine unul dintre conceptele-cheie ale gândirii social-poli
tice europene şi, implicit, româneşti. Faptul se explică în primul rând prin adoptarea de 
către a rasismului ca doctrină de stat, dar în mod cert, această împrejurare nu 
explică întregul fenomen. Este perioada de aur a rasei şi a rasismului european, care 
impregnează limbajele sociale, politice şi ştiinţifice atât ale statelor totalitare, cât şi ale 
democraţiilor occidentale. 

În România, ca şi în Europa Occidentală de altfel, principalul vector ideologic al 
teoriilor rasiale îl constituie . Nu putem vorbi însă de un eugenism românesc 
bine conturat înainte de Primul Război Mondial, deşi chiar şi în această perioadă tim
purie există câţiva medici care abordează în lucrările lor visul eugenic : ameliorarea 
rasei umane. Eugenismul românesc este însă o creaţie interbelică puternică, fiind 
susţinut acum de instituţii cum ar fi Societatea Română Regală de Eugenie, Secţia de 
Eugenie a Institutului Social Român şi Secţia Biopolitică a asociaţiei transilvănene 
ASTRA. În plus, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial se vor pune bazele unui 
grandios Institut de Biologie Etno-Rasială, care însă nu a mai apucat să funcţioneze 
(Turda, 2018, p. 152). Apar două reviste lunare, una la Bucureşti, Revista de igienă 
socială, coordonată de profesorul Gheorghe Banu, şi alta la Cluj, Buletin eugenic şi 
biopolitic, sub conducerea profesorului Iuliu Moldovan, cea mai importantă personalitate 
a eugenismului românesc. Eugenismul va fi susţinut de personalităţi publice de prim 
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rang, cum au fost Dimitrie Gusti, Simion Mehedinţi sau Iuliu Haţieganu (Bucur, 2005, 
pp. 26-27). 

Rasa este un concept-cheie pentru utopia eugenistă, iar liderii celor două principale 
şcoli eugenice din România vor conceptualiza fiecare modul în care eugenia ca ştiinţă 
poate fi pusă în slujba naţiunii, pentru că, de fapt, eugenia şi, implicit, cercetările rasi
ale sunt concepute ca instrumente de făurire a unei naţiuni prospere din punct de vedere 
biologic. Iuliu Moldovan vede eugenia ca elementul fundamental al ceea ce el numeşte 
"igiena naţiunii". De altfel, acesta este şi titlul primei lucrări importante a profesorului 
Moldovan : Igiena naţiunii (Eugenia), lucrare care va deveni Biblia crezului eugenic în 
România (formula îi aparţine lui Marius Turda). 

Profesorul Iuliu Moldovan intervine în dezbaterea de idei referitoare la identitatea 
naţională accentuând dimensiunea biologică a acesteia: "Nu putem admite că suntem 
români ori ne simţim români numai prin faptul limbei, credinţei şi al intereselor comune. 
Atari legături nu pot fi izvorul solidarităţii adevărat naţionale . Mă simt român nu 
fiindcă trăiesc în ţara mea, nu numai fiindcă vorbesc româneşte şi, desigur, nu din 
interes personal. Sunt român fiindcă m-am născut român, fiindcă am convingerea că în 
vinele mele circulă un sânge diferit de al altor popoare şi prin moşi şi strămoşi o pică
tură chiar şi din sângele acelora, cari au contribuit la făurirea, la plămădirea naţiunei 
mele. Această legătură de sânge, această legătură biologică de rasă, ne face români, ca 
şi pe înaintaşii noştri şi ne impune suprema datorie de a transmite urmaşilor acest patri
moniu nepătat, oricât de sărac ar fi, dar scump nouă. Şi atunci când mă simt român, 
când trebuie să acţionez ca atare, dispar interesele personale, dispar şi eu ca şi individ 
izolat şi sunt o părticică numai în lanţul generaţiilor naţiunei mele, cu răspunderi faţă 
de trecut, cu datorii pentru viitor. Nu momentul actual, nu prezentul îmi epuizează 
gândul şi energia. Aşa este naţionalismul biologic, aşa este definiţiunea naţiunei ca 
formaţiune umană biologică, legată prin raporturi de rasă, caracterizată şi determinată 
prin însuşiri moştenite şi îndreptându-şi gândul şi epuizându-şi energia spre binele 
urmaşilor" (Moldovan, 1925, pp. 9-10). 

Citind acest text timpuriu, remarcăm că modul în care este definită naţiunea nu diferă 
prea mult de formulele lui A.C. Cuza din 1913. În perioada interbelică, biologizarea 
identităţii naţionale este larg acceptată în mediile intelectuale româneşti. Remarcăm şi 
abilitatea cu care autorul se referă la problemele identitare ale României Mari, fără să 
le numească explicit. Pentru că această definiţie exclude din corpul naţional, fără să îi 
numească, atât pe reprezentanţii minorităţilor istorice (cei care nu vorbesc româneşte), 
cât şi pe evrei (românii "din interes"), recomandând păstrarea purităţii etnice (transmi
terea patrimoniului biologic „nepătat"), printr-o politică matrimonială etnocentrică 

Prin scrierile sale, profesorul Iuliu Moldovan este totuşi un moderat, în contextul 
epocii. De pildă, el respinge uneori explicit teoria ierahizării rasiale, care era baza 

. Pe de altă parte, colaboratorii săi cei mai apropiaţi, Petru Râmneanţu 
şi Iordache Făcăoaru, se dovedesc a fi mult mai radicali în ceea ce priveşte căile de 
realizare a utopiei eugenice. Ambii erau admiratori ai eugenismului german şi adepţi ai 
măsurilor eugenice coercitive (Bucur, 2005, pp. 68-69). E drept că şi profesorul Moldovan 
cochetează cu aceste idei, atunci când enumeră măsurile prin care se realizează 
naţiunii. Printre acestea, el preconiza inclusiv "eliminarea de la procreaţie a indivizilor 
cu defecte ereditare grave, cari produc o deteriorare calitativă a urmaşilor" (Moldovan, 
1925, p. 43). Iar între aceste măsuri un loc important îl ocupă „sterilizarea operativă" 
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a „celor cu defecte psihice ereditare, ca epileptici, imbecili, psihopaţi, arieraţi şi crimi
nali" (Moldovan, 1925, p. 46). Altă metodă de prezervare a igienei naţiunii, pe care o 
vom regăsi şi la colaboratorul său de mai târziu Iordache Făcăoaru, atestând teama de 
amestecul rasial şi corolarul său, păstrarea purităţii rasiale, era „regularea imigrării 
pentru evitarea unui amestec indezirabil de rase ori a unei concurenţe indezirabile de 
rasă" (Moldovan, 1925, p. 43). În cazul României, se impunea aşadar o politică de 
„imigrare selectivă", deoarece „aproape o treime din populaţie este de rase streine 
cu o putere de expansiune considerabilă şi sunt avantajaţi în lupta pentru existenţă de o 
situaţie economică şi culturală mai bună" (Moldovan, 1925, p. 57). 

Profesorul Gheorghe Banu, liderul şcolii eugenice bucureştene, elaborează, la rândul 
său, o lucrare în care teoretizează raporturile dintre eugenie şi naţiune, intitulată Igiena 

(Banu, 1939). O va face însă târziu, în ajunul izbucnirii celui de-al Doilea Război 
Mondial. Dacă volumul profesorului Iuliu Moldovan pare mai degrabă o lucrare de 
popularizare dedicată cititorilor români, cel al profesorului Banu se vrea o operă ştiin
ţifică, publicată în limba franceză şi adresată aşadar unui public internaţional. În pofida 
acestor deosebiri, cele două lucrări au multe aspecte în comun şi în ele putem descifra, 
în filigran, specificul mişcărilor eugenice regionale din România. Igiena rasei, aşa cum 
o defmeşte Gheorghe Banu, ar avea drept scop „studiul tuturor factorilor supuşi contro
lului societăţii şi susceptibili de a modifica, în mod favorabil sau defavorabil, calităţile 
rasiale, fizice şi mentale ale generaţiilor viitoare" (Banu, 1939, pp. 5-6). Această formulă 
o apropie destul de mult de igiena naţiunii teoretizată de profesorul Iuliu Moldovan : 
„Igiena naţiunii se ocupă cu factorii şi măsurile cari determină prosperitatea biologică 
a naţiunei în prezent şi viitor" (Moldovan, 1925, p. 37). De fapt, cele două concepte 
devin şi mai apropiate, dacă ţinem seama de faptul că pentru Gheorghe Banu igiena rasei 
nu se poate aplica decât în cadrul unor etnii sau naţiuni. În pofida acestei apropieri 
fundamentale în ceea ce priveşte teoria şi obiectivele mişcărilor eugenice regionale, 
şcoala de la Bucureşti şi cea de la Cluj îşi trag seva din tradiţii ştiinţifice diferite. În 
vreme ce Gheorghe Banu e format în spaţiul francez şi promovează un 

(Turda şi Gillette, 2014), care pune accentul pe măsurile eugenice pozitive, şcoala 
de la Cluj este mai degrabă ancorată în şi admite încă de la început, 
cum am subliniat mai devreme, un set complet de măsuri eugenice negative. Chiar şi în 
preajma izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial, pe când membrii şcolii de euge
nie de la Cluj se radicalizaseră complet, Gheorghe Banu nu introduce între măsurile 
practice de igienă ale rasei decât una singură negativă: sterilizarea (Banu, 1939, p. 28). 
Altfel spus, în ceea ce priveşte modul în care preconizează „igienizarea" rasei/naţiunii, 
Iuliu Moldovan este mai radical în 1925 decât Gheorghe Banu în 1939. 

Pentru eugeniştii din jurul lui Iuliu Moldovan, problema neamului sau a etniei este 
articulată cu cea a rasei. Chiar dacă pentru eugenişti neamul nu se identifică total cu 
rasa, este evident că ei sunt în căutarea unui profil rasial distinct al românilor. În plus, 
cercetările lor sunt saturate până la limita obsesiei de încercarea de a dovedi superiori
tatea rasială a românilor în faţa principalei minorităţi din Transilvania : 
acest sens trebuie înţelese cercetările raseologice efectuate de medicii români asupra 
etniilor din Transilvania, aşa cum sunt cele ale lui Iordache Făcăoaru, care încearcă să 
verifice ipoteza că în Transilvania, în ciuda secolelor de convieţuire, rasele au o bază 
etnică. În plus, el îşi propune să verifice structura rasială a secuilor în comparaţie cu 
românii şi cu maghiarii. Rezultatele nu sunt surprinzătoare: ,,Populaţia română 
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posedă o structură rasială mai omogenă decât săcuii şi maghiarii. Din punctul de vedere 
al structurii rasiale, săcuii păstrează un loc intermediar, între români şi unguri. În lotul 
cel mai important (unirasial) şi pentru rasele cele mai preponderente, săcuii rămân mai 
apropiaţi de români decât de unguri" (Făcăoaru, 1937, p. 137). 

Miza problemei secuieşti era mare în mediile intelectuale interbelice. Petru Râmneantu 
va încerca să elucideze problema originii etnice a secuilor „pe baza compoziţiei serolo
gice a sângelui" (Râmneantu şi David, 1935, p. 36). În 1935, când îşi publică studiul, 
grupele sanguine, recent descoperite în preajma Primului Război Mondial, erau folosite 
drept cel mai viabil indicator al rasei. Cercetarea se voia una de anvergură - au fost 
recoltate şi analizate probe serologice prelevate de la 10.600 de secui din sud-estul 
Transilvaniei, 3.858 de români din sud-estul Transilvaniei, 1.318 maghiari din judeţul 
Mureş, 686 de saşi şi 443 de ţigani - obiectivul fiind de a soluţiona o dată pentru tot
deauna, într-un mod profund „ştiinţific", controversele privitoare la raporturile dintre 
secui, români şi maghiari. Analiza serologică „ne dovedeşte cu certitudine şi în mod 
incontestabil că originea etnică a locuitorilor numiţi astăzi săcui este identică cu a 
românilor", concluzionează Râmneanţu (Râmneantu şi David, 1935, p. 56). Astfel, 
bazându-se pe biologia rasistă, curentul naţionalist românesc mai repurta o victorie, pe 
lângă cele obţinute pe fronturile istoriei, etnografiei sau lingvisticii ! Secuii nu sunt de 
fapt ceea ce se declară în recensăminte, ceea ce se cred ei înşişi dintotdeauna - adică 

maghiari -, ci doar români maghiarizaţi! În felul acesta, minoritatea maghiară din 
Transilvania pierdea pentru propria cauză cele trei judeţe din sud-estul Transilvaniei în 
care maghiarii erau majoritari, respectiv cam 40% din populaţie. Un adevărat triumf 
pentru naţionalismul românesc ! 

Începând cu mijlocul anilor 1930, discursul eugenist identifică un alt pericol de 
natură demografică pentru populaţia românească în general şi pentru cea din Transilvania 
în special. De data aceasta era incriminat un aspect particular care ţinea de nupţialitate: 
căsătoriile mixte etnic, aşadar mixte rasial. 

Problema amestecului etnic era centrală în viziunea eugenică asupra căsătoriei, iar 
Iordache Făcăoaru o plasează în centrul biopoliticii, despărţind tranşant apele în stilul 
său caracteristic: ,,Preocupările statului român 
politic al reglementării raporturilor între stat şi minorităţi. Cel mult. Esenţialul pentru 
biopolitică este raportul biologic între minorităţile noastre şi mai ales între minorităţi şi 
majoritate. Suntem printre popoarele cu un mare număr de neamuri streine. Şi atunci 
statul român este în faţa alternativei : ori adoptă principiul promiscuităţii etnice necon
trolate, ori adoptă principiul izolării şi al purităţei etnice. Altă posibilitate nu există" 
(Făcăoaru, 1938, p. 277). Evident, Iordache Făcăoaru, împreună cu colegii săi eugenişti 
în frunte cu mentorul lor, profesorul Moldovan, vor opta pentru izolare şi puritate etnică. 
Dintre toţi eugeniştii de la Cluj, Făcăoaru era adeptul cel mai înfocat al unei segregări 
etnice, datorită concepţiei profund rasiste ( de sorginte germană) a eugenismului pe care 
îl promovează. Pentru el, rasele şi etniile nu sunt egale şi nu „e destul ca un individ să 
se nască în sânul unei naţiuni, să crească pe pământul ţării, în tradiţia, religia şi obice
iurile ei, să-i înveţe limba, să-i cunoască legile, trecutul şi idealurile, pentru a i se 
identifica întru totul, oricât de streină i-ar fi rasa sau etnia" (Făcăoaru, 1938, p. 279). 
Rasele şi etniile sunt profund diferenţiate „atât somatic, dar şi psihic", iar „deosebirile 
psihologice vor fi tot aşa de categorice ca şi deosebirile morfologice" (ibidem 
condiţii „ un individ de alt neam rămâne de sânge străin oricât de identificat ar părea el 
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cu naţia care l-a adoptat" (ibidem). Altfel spus, un non-etnic român nu va deveni român, 
oricât ar încerca să se asimileze, pentru că, pur şi simplu, are o altă bază biologică. În 
aceste condiţii, căsătoriile mixte din punct de vedere etnic sunt un potenţial pericol, dar 
nu întotdeauna, ci numai dacă etnia sau rasa partenerului neromân este de factură infe
rioară. De obicei, atunci când fac referire la căsătoriile mixte din punct de vedere etnic, 
eugeniştii le au în vedere pe cele cu un partener de etnie maghiară, principala minoritate 
din România interbelică. 

În perfectă sincronie cu discursul colegului său clujean, Petru Râmneanţu descoperă 
şi el soluţia ideală, pe care înţelepciunea ţărănească o recomanda de multă vreme -
segregarea etnică totală : ,, Clar nu avem nevoie de infuzia în sângele nostru a nici unui 
element etnic străin" (Râmneanţu, 1937a, p. 397). Aceste cuvinte erau lansate în spaţiul 
public în 1937, fraza de mai sus tăcând parte din primul studiu publicat de Râmneanţu 
pe tema căsătoriilor mixte, care a fost prezentat sub forma unui referat la Adunarea 
generală a „Astrei" de la Timişoara. Peste câteva luni, va publica studiul său de bază 
dedicat căsătoriilor mixte în revista Buletin eugenic şi biopolitic 

Analiza lui Râmneanţu se opreşte doar asupra oraşelor din Transilvania şi are în 
vedere intervalul 1920-1937. În satele româneşti, puritatea etnică nu era ameninţată din 
simplul motiv că ţăranii români trăiau într-o perfectă izolare matrimonială. Sau cel puţin 
aşa se credea în epocă! Analiza statistică realizată de Râmneanţu dovedeşte un „fapt 
îngrijorător" : ,,Bărbaţii români, unguroaicele, germanii de ambe sexe, contractă cel mai 
frecvent căsătorii mixte, iar evreii se căsătoresc aproape numai între ei. În cifre rotun
jite, putem zice că tot al treilea român ia unguroaică" (Râmneanţu, 1937b, pp. 319-320). 
Fenomenul invers, căsătorii mixte între bărbaţi maghiari şi românce, nu este nici pe 
departe la fel de pregnant. Cum îi stă bine oricărui demograf, autorul nostru apelează 
la calcule laborioase şi evidenţiază, în conformitate cu metodologia eugenistă, atât 
pericolele prezente, cât şi pe cele viitoare. Prin căsătoriile mixte, în 17 ani au pătruns 
,,în corpul nostru etnic 14.033 de femei străine, dintre care 10.604 sunt unguroaice, 
2.622 nemţoaice şi 367 evreice. Aceasta înseamnă, judecând prin prizma forţei actuale 
a fertilităţii din oraşe, care în medie e de trei copii, că în generaţia creată de aceste 
căsătorii, vor fi circa 42.000 de cetăţeni care, datorită sângelui, dacă nu vor avea sen
timente centrifuge faţă de etnia românească, desigur că la nici un caz nu le vor avea 
identice şi suprapuse cu ale românilor procreaţi de românce" (Râmneanţu, 1937b, 
pp. 322-323). 

Se observă cum, treptat, de-a lungul perioadei interbelice, cercetările şcolii eugenice 
de la Cluj subordonează conceptul de „rasă" ideologiei naţionale. În primul rând, cer
cetările rasiale pun umărul la crearea imaginii mult visate a unui 
de vedere etnic şi rasial. În al doilea rând, ele susţin superioritatea rasială a românilor. 
Ar fi de amintit că tot în aceste decenii minoritatea germană din Transilvania cultivă un 
eugenism etnic propriu, care pune accentul pe pericolele degenerării rasei săseşti prin 
declin demografic şi căsătorii mixte. Şi în acest sens, Marius Turda avea perfectă drep
tate atunci când afirma că „ termenul de «rasă» a fost absorbit de retorica naţionalistă a 
incluziunii şi excluziunii, nu doar de majoritatea românească, ci şi de grupuri şi culturi 
etnice minoritare" (Turda, 2018, p. 138). 

Ceea ce am prezentat până acum a fost modul în care conceptul de „rasă" era creat 
şi instrumentalizat de discursul eugenic, aşadar unul care se voia ştiinţific. Iar acest 
discurs ştiinţific, aşa cum am observat şi pentru a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
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se bucura de un prestigiu social incontestabil, se va difuza puternic în societate şi în 
cele din urmă va impregna limbajele politice, sociale şi chiar literare ale epocii. Rasa, 
mai ales în varianta sa etnicizată, devine un termen tot mai utilizat de reprezentaţii 
curentului tradiţionalist, care se reafirmă cu putere după 1930. Vom exemplifica acest 
fenomen printr-o analiză sumară a scrierilor lui Nichifor Crainic, liderul tradiţionaliş
tilor care gravitau în jurul revistei 

Crainic era un publicist prin excelenţă, un gânditor de factură ortodoxă cu mare 
influenţă în epocă, orientat din punct de vedere politic către extrema dreaptă. Dar el era 
şi un teoretician al naţionalismului interbelic, iar orientarea sa religioasă nu excludea 
antisemitismul sau rasismul. Crainic va lansa în spaţiul public un nou concept, cu o 
frumoasă carieră în naţionalismul interbelic: "etnocraţia". Etnocraţia nu este nici mai 
mult, nici mai puţin decât o formă etnică de organizare a statului, un românism asezo
nat cu ortodoxie, antisemitism şi xenofobie: ,,Numim etnocraJie voinţa politică a rasei 
autohtone de a face din stat expresia proprietăţilor ei şi organul misiunii ei în lume. 
Dacă democraţia a plasat centrul de gravitate al statului spre periferia minoritară, etno
craţia e îndreptăţită să-l reaşeze în personalitatea naţională a majorităţii care 1-a creat" 
(Crainic, 1937, p. 188). După cum se vede, ideologul gândirist nu era un admirator al 
democraţiei, iar egalitatea cetăţenilor noii Românii, indiferent de etnie, nu îl încântă : 
"Nu suntem egali cu minoritarii nici sub raportul forţei numerice, nici sub raportul 
autohtoniei, care pune distanţa de la gazdă la oaspeţi între ei şi noi. Oricâtă educaţie 
cetăţenească ni s-ar face pentru a domoli diferenţele, sufletul românesc va continua să 
vadă în ungur pe cel care a năvălit peste noi, în german, pe cel care a fost colonizat 
între noi, iar în evreu pe cel care s-a pripăşit. Primatul istoric al neamului nostru, titlul 
de autor exclusiv al statului, forţa lui majoritară alcătuiesc înălţimea de la care am făcut 
minorităţilor concesia egalităţii de drepturi politice" (Crainic, 1937, pp. 182-183). Altfel 
spus, românii au acordat minoritarilor drepturi politice în calitate de stăpâni ai statului, 
şi nu ca unor egali, ceea ce, în fond, anulează aceste drepturi. "Noi suntem rasa regală 
a acestui pământ!", exclama Crainic (Crainic, 1937, p. 186). 

Dacă prin Nichifor Crainic suntem de partea naţionalismului extremist şi xenofob, 
nu de aceeaşi parte a baricadei se plasează un personaj cultural şi politic cum a fost 
Dimitrie Gusti. La sfârşitul anilor 1930, lui îi revine rolul de a scrie articolul despre 
naţiune în . Evident, între componentele naţiunii el nu uită să 
treacă şi substratul biologic : "Pe de altă parte, naţiunea nu poate fi desfăcută de sub
stratul ei etnic, de populaţia care o compune, de trăsăturile ei rasiale specifice, de masa 
ereditară de însuşiri fizice şi psihice, care nu-i aparţin decât ei. Faptul că nu există rasă 
pură, că nici o naţiune nu se compune din elemente de aceeaşi rasă, nu însemnează că 
rasa nu mai joacă nici un rol în viaţa naţiunilor. E destul ca două naţiuni să aibă com
poziţii rasiale diferite, adică să cuprindă populaţii de rase amestecate în proporţii dife
rite şi deci să impună în procesul de ereditate un procent diferit din acelaşi gen de 
însuşiri, ca manifestările lor de viaţă să fie şi ele cel puţin sub anumite aspecte deosebite. 
Din acest punct de vedere se poate vorbi de o compoziţie rasială specifică pentru fiecare 
popor, cu toate că nu se confundă rasa cu naţiunea" (Gusti, 1938, p. 21). 

Cele două exemple de mai sus evidenţiază modul în care conceptul de "rasă" este 
încorporat atât în discursurile naţionaliste radicale, cât şi în cele naţionale moderate. 
Şi nu putem decât să fim de acord cu Dimitrie Gusti când afirma că rasa era la 
acea dată un concept care nu putea fi ignorat de "o ştiinţă a naţiunii" (ibidem 
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din cele mai mari tragedii ale secolului trecut, Holocaustul.

Într-adevăr, în 1938 nimeni nu îşi mai permitea să ignore rasa-naţiune! Peste nici doi 
ani, în numele rasei superioare germane, Hitler declanşa al Doilea Război Mondial, în 
cursul căruia a încercat şi parţial a reuşit să distrugă o altă rasă, cea evreiască, într-una 

Na/ionalismul biologic al eugeniştilor, ca parte constitutivă a naţionalismului elitelor 
culturale şi politice româneşti, nu va rămâne fără urmări sociale. Era imposibil ca naţi
onalismul, antisemitismul şi îndemnurile la segregare etnică, pe fundalul evoluţiilor 
europene de la mijlocul anilor 1930, să nu producă efecte legislative. Se remarcă o serie 
de legi care au avut drept scop restrângerea „amestecurilor etnice şi rasiale" prin căsătorie. 

Cele mai cunoscute legi ce restrângeau opţiunile matrimoniale ale românilor - inter
zicerea căsătoriei cu evreii - datează de la sfârşitul dictaturii regale. Nu este întâmplă
tor faptul că ele au fost aprobate la 8 august 1940, într-un moment în care regele Carol 
al Ii-lea tăcea eforturi disperate să intre în graţiile Germaniei. România cedase deja la 
28 iunie 1940 Basarabia către URSS, după care va pierde şi sudul Dobrogei în favoarea 
Bulgariei. La sfârşitul lunii august 1940, Hitler arbitra diferendul teritorial dintre Ungaria 
şi România, încheiat cu cedarea unei mari părţi din Transilvania. În total, România 
pierdea o treime din teritoriu. În aceste condiţii, după cum arată Maria Bucur, legisla
ţia antisemită românească se inspira mai degrabă din legile de la Niirnberg decât din 
teoriile eugeniste autohtone. 

Pe de altă parte, este la fel de adevărat că promovarea de către eugenişti a naţionalis
mului biologic a pregătit terenul pentru o asemenea legislaţie (Bucur, 2005, pp. 281-282). 
De altfel, întreaga argumentaţie din expunerea de motive a legilor menţionate arăta ca 
şi cum ar fi fost scrisă de eugeniştii de la Cluj. Legile se voiau „protectoare" şi doreau 
să instituie „anumite reguli care să înlăture în mod absolut influenţele străine care ar 
slăbi Naţia. S-a spus, cu dreptate, că în sânge se văd: posibilităţile de suflet, de spirit, 
de etică. O Naţiune se încheagă pe acelaşi sânge, acelaşi sânge constituie baza morală 
a recunoaşterii depturilor politice supreme. Sângele devine un criteriu moral şi un cri
teriu juridic" (Dumitraş-Biţoaica, 1942, p. 56). Sângele evreiesc devenea acum indezi
rabil şi nu trebuia lăsat să se amestece prin căsătorie cu nobilul sânge românesc, chiar 
dacă suveranul care şi-a pus semnătura pe aceste decrete urma să se căsătorească peste 
câţiva ani cu Elena Lupescu ! 

Naţiunea română, concepută ca o structură ierarhizată de corpuri profesionale, trebuia 
protejată pe segmentele ei cele mai valoroase : ofiţerii şi funcţionarii publici, care vor 
face şi ei obiectul unor interdicţii matrimoniale speciale. În ceea ce îi priveşte pe ofiţe
rii armatei române, legislaţia care le reglementa căsătoria era mai veche, datând din 
1931. Legea din 1931 avea însă drept scop menţinerea statutului social al ofiţerului în 
urma contractării unei căsătorii. Prin urmare, restricţiile matrimoniale aveau în vedere 
exclusiv vârsta militarului, valoarea dotei soţiei şi moralitatea ei. Abia din iunie 1941 
ofiţerii nu se vor mai putea căsători decât cu „persoane de origine etnică română". Prin 
aceasta, patrimoniul biologic al ofiţerilor români era protejat de amestecul cu rasele 
inferioare ale minoritarilor. 

În timpul scurtei guvernări legionare din toamna anului 1940, şi funcţionarii publici 
se văd supuşi aceloraşi interdicţii de căsătorie cu persoane de etnie neromână, cu scopul 
declarat ca „elementul etnic român să-şi primească locul pe care îl merită în organizarea 
familiei". 
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Ca urmare, începând din august 1940, nici un cetăţean român nu mai putea contracta 
o căsătorie în rândurile evreilor, iar din toamna anului 1940, funcţionarii publici români 
aveau dreptul să se căsătorească doar cu partenere de etnie română. În vara anului 1941, 
aceeaşi mlsură era aplicată ofiţerilor români. Astfel, "soluţiile" pe care le preconizase 
Petru Râmneanţu în 1937 în vederea rezolvllrii problemei căsătoriilor mixte se vor 
transforma mai toate în realitate. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 

3 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost 

publicat la Edihua Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de 

aici: https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/73 l 5. 

Comunismul: rasa fără rasism 

Eugenismul românesc moare odată cu societatea interbelică, mediul care i-a favorizat 
apariţia şi dezvoltarea. Ele mor împreună, dizolvate în tragediile militare, sociale şi 
politice ale celui de-al Doilea R.azboi Mondial. Aşa cum am văzut deja, după război 
„rasa" va deveni un concept compromis, tocmai pentru că a stat la baza ideologiei 
naziste. Cu toate acestea, mai ales datorită simbiozei aproape perfecte dintre rasl1, etnie 
şi stat pe care am întâlnit-o în gândirea social-politică şi ştiinţifică din perioada inter
belică, era greu să se ajungă la o dispariţie totală a componentei biologice din amintita 
triadă conceptuală. Într-adevăr, la o privire mai atentă, observăm că „rasa" nu ajunge 
un termen tabu în comunism, iar de la un moment dat nici măcar nu i se mai neagă 
validitatea ştiinţifică. 

De exemplu, în 1974, din marele dicţionar al limbii române elaborat de Academia 
RSR aflăm că rasa desemneazl „fiecare dintre marile grupllri umane, formate din cele 
mai vechi timpuri ale preistoriei şi caracterizate prin forma craniului, culoarea pielii şi 
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prin alte particularităţi exterioare" şi că doar în mod impropriu ar desemna un „neam, 
seminţie, viţă" (Dicţionarul limbii române, p. 42). Acesta este nivelul academic. Dacă 
vom coborî nivelul, consultând cel mai popular dicţionar al perioadei comuniste -
Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX) -, găsim o definiţie asemănătoare cu cea 
oferită de marele dicţionar al Academiei : rasa dă identitate fiecăruia dintre „grupurile 
biologice de populaţii" caracterizate prin „culoarea părului, a pielii şi prin alte particu
larităţi exterioare". În continuare, este adăugată însă o explicaţie suplimentară, menită 
să şteargă orice urmă a unei posibile instrumentalizări rasiste a termenului : ,,dar care 
nu contrazice unitatea biologică a întregii omeniri şi nu constituie un criteriu ştiinţific 
pentru diferenţierea ei în grupuri sociale" (DEX, p. 773). Astfel, ne întoarcem la sen
surile atribuite termenului la mijlocul secolului al XIX-lea ! Rasa este acceptată ca item 
clasificator ştiinţific, dar nu este asociată, cel puţin în definiţiile citate, cu nici o formă 
de rasism. În comunism, rasa trebuia să fie un termen clasificator neutru. 

Totuşi, biologizarea identităţii naţionale, atât de intensă în perioada interbelică, a 
răzbătut până la urmă şi în discursul ştiinţific din perioada comunistă, mai ales în 
anii 1950 şi 1960, dar chiar şi mai târziu, în deceniul următor. Totul porneşte de la 
C.I. Parhon - ultimul preşedinte al Federaţiei Internaţionale a Societăţilor Latine de 
Eugenie -, care, după 1948, se converteşte la comunism şi devine, între altele, vreme 
îndelungată, preşedintele Marii Adunări Naţionale (Turda, 2014, p. 144). Din poziţia 
de putere în care se afla va patrona cariera celui care va contribui cel mai mult la 
,,renaşterea" antropologiei în perioada comunistă, ginerele său, Ştefan Mileu. 

Sub coordonarea profesorului Mileu (din 1950 director al Institutului de Antropologie 
al Academiei RPR), antropologia.fizică cunoaşte un adevărat avânt în anii 1950-1960. 
Sunt lansate cercetări de anvergură, apar publicaţii numeroase, dintre care trebuie amin
tită monografia satului Clopotiva, operă al cărei scop declarat era acela de a continua 
cercetările antropologice ale lui Fr.I. Rainer, din perioada interbelică. Şi profesorul 
Mileu, asemenea iluştrilor săi înaintaşi, pornea în căutarea profilului antropologic al 
autohtonilor şi spera că acest tip de cercetări va contribui la „rezolvarea problemei 
formării poporului român" (Mileu şi Dumitrescu, 1958, p. 13). Clopotiva nu fusese 
aleasă la întâmplare - era o comunitate izolată şi, în plus, era situată în zona de locuire 
a dacilor ! În aceste condiţii, nu este greu de imaginat ce anume căutau cercetătorii în 
satele din ţinutul Haţegului : tipul antropologic autohton presupus a se fi păstrat cel mai 
bine în zonele montane izolate. 

Următoarea monografie aduce în prim-plan satul Bătrâna, din ţinutul Pădurenilor, 
la fel de izolat şi la fel de dacic! (Mileu şi Dumitrescu, 1961, p. 10). Remarcabilă în 
cazul acestor demersuri este continuitatea cu perioada interbelică atât la nivelul meto
delor de cercetare, cât şi la cel al ideologiei care le legitimează, cea naţională. Există 
însă şi discontinuităţi, la fel de remarcabile. Termenul „rasă" este prohibit. Se vorbeşte 
despre „tipul antropologic", niciodată despre rasă. Antropologia fizică din perioada 
comunistă evoluează într-un mediu ideologic cvasiaseptic, în care numai ideologia naţi
onală are acces. Este destul de bizar să observăm impresionanta desfăşurare de forţe a 
cercetărilor colective din aceste decenii, fără să fie evident scopul care justifica o ase
menea risipă de resurse. De fapt, scopul era bine ascuns în nucleul cercetărilor, în 
continuitate cu cele din perioada interbelică, chiar dacă divulgarea sa explicită era 
blocată de linia ideologică a partidului comunist. 
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acestea, politica de 

Cu toate că "rasa" devenise, în principiu, un termen prohibit în discursul antropo
logic, el nu fusese dislocat din spaţiul comunicării publice. Profesorul Mileu, de pildă, 
nu se sfia să susţină în 1967 că „rasele există, dar nu avem încă suficiente elemente 
pentru a le identifica corect" (Mileu şi Maximilian, 1967, p. 35). 

De asemenea, noţiunea de „rasă" pătrunde pentru prima oară într-un text constitu
ţional în perioada comunistă. Nici măcar Constituţia carlistă din 1938 nu folosise ter
menul respectiv. Este adevărat că în primele trei texte constituţionale anterioare instaurării 
comunismului, chiar dacă nu întâlnim termenul „rasă" expressis verbis, el este prezent 
totuşi în formule sinonime în paragrafele care vizează prezervarea purităţii etnice a 
statului conform principiului „un stat - o etnie - o rasă". Astfel, Constituţia din 1866 
prevedea prin articolul 3 că „teritoriul României nu se poate colonisa cu populaţiuni de 
ginte străină". Articolul va fi păstrat întocmai în Constituţia din 1923 şi modificat totuşi 
în Constituţia din 1938, dar sumar, înlocuindu-se termenul „gintă" cu „seminţie". 

Evident, în cele trei constituţii comuniste un asemenea articol nu mai apare. Cu toate 
omogenii.are etnică, realizată prin mişcări de populare în urma 

industrializării ţării şi prin emigrarea minorităţilor indezirabile (cum au fost evreii, de 
pildă) a realizat mult mai eficient uniformizarea populaţiei republicii (Boia, 2015). Dacă 
revenim la utilizarea termenului „rasă" în textele constituţionale comuniste, remarcăm 
că acesta este prezent în toate cele trei constituţii şi apare în contextul enumerării tipu
rilor de discriminări care pot afecta drepturile unui cetăţean român, evident, cu scopul 
de a le interzice. Articolul 16 din prima constituţie comunistă, din 1948, prevede că 
,, toţi cetăţenii Republicii Populare Române, fără deosebire de sex, naţionalitate, rasă, 
religie sau grad de cultură, sunt egali în faţa legii", iar articolul următor incriminează 
orice „propovăduire sau manifestare aurei de rasă sau de naţionalitate". Articole cu un 
conţinut asemănător regăsim şi în constituţiile din 1952 şi 1965. Constituţiile anterioare 
apărau şi ele cetăţenii români de diferite tipuri de discriminări, dar nu le menţionau pe 
cele care se realizau prin intermediul rasei. Potrivit Constituţiei din 1923, românii se 
bucurau de aceleaşi drepturi indiferent de „originea etnică, de limbă sau de religie", iar 
în 1938, indiferent de „originea etnică şi credinţa religioasă". 

După experienţa nazistă, toate statele au conştientizat pericolele rasismului, iar 
interzicerea discriminării rasiale îşi găseşte o justificare prin această evoluţie ideologică 
internaţională. Pe de altă parte, formularea în cauză este preluată de constituţiile 
României socialiste din celebra Constituţie sovietică a lui Stalin din 1936. Odată intrat 
în textele constituţionale, termenul „rasă" pare că nu mai poate fi trecut cu vederea. 
Constituţia actuală a României, din 1991, îl foloseşte în acelaşi mod în care o tăceau 
textele constituţionale comuniste - pentru a înlătura o posibilă discriminare -, omoge
nizând aşadar corpul naţional prin eliminarea liniilor de fractură, de orice natură ar fi 
ele. Constituţia din 1991 este cea mai scrupuloasă în ceea ce priveşte numirea şi incri
minarea fracturilor care ar putea fragmenta unitatea naţională. Articolul 4 este conclu
dent în acest sens: ,,Statul are ca fundament unitatea poporului român. România este 
patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi fără deosebire de rasă, de naţio
nalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, 
de avere sau de origine socială". Oricum ar fi, textele constituţionale româneşti de după 
1948 utilizează conceptul de „rasă" şi în felul acesta, implicit, îi validează valoarea de 
adevăr. 
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În ciuda conotaţiilor neutre ale termenului "rasă" şi a desfiinţării mişcării eugenice, 
ideile utopiei eugeniste şi-au tăcut loc în societate mai ales în momentul în care liderii 
comunişti au conştientizat, la mijlocul anilor 1960, declinul demografic al României. 
Măsurile pe care le preconizau se inspirau din panoplia ideologiei biologizante a peri
oadei interbelice. Mai mult, unul dintre membrii de frunte ai mişcării eugeniste de la 
Cluj, Petru Râmneantu, care, în pofida unor restricţii, îşi va continua cariera şi în 
perioada comunistă, va trimite autorităţilor memorii în care abordează problemele 
demografice ale României şi propune soluţii în spiritul măsurilor eugenice coercitive 
interbelice. El avea în vedere interzicerea avortului şi a mijloacelor contraceptive, precum 
şi o intervenţie mai activă asupra populaţiei, prin programe educative în sensul conşti
entizării „genetice" (Bucur, 2005, pp. 301-303). Nu putem şti în ce măsură propunerile 
sale au influenţat deciziile politice din acei ani. Cert este că soluţia aleasă de autorităţile 
comuniste a fost celebrul Decret nr. 770/1966 prin care se interzicea avortul. Ironic şi 
cinic în acelaşi timp, contracepţia rămânea o practică legală, pe care însă aceleaşi auto
rităţi o vor goli de conţinut, scoţând de pe piaţă mijloacele contraceptive. Evident, 
scopul autorităţilor comuniste era populaţionist, şi nu unul eugenic „clasic", de îmbu
nătăţire a calităţilor rasei. Nici nu se putea altfel, de vreme ce ideologia comunistă 
inversase ierarhia valorică a claselor sociale. Dacă eugeniştii interbelici preconizau 
întărirea elitei biologice a naţiunii - pe care o identificau cu elita socială şi culturală -, 
prin măsuri care să favorizeze o natalitate sporită a acestor pături ale populaţiei, ideo
logii comunişti răstoarnă termenii problemei : pentru ei, elita naţiunii era reprezentată 
de masele de muncitori, ,,oameni ai muncii de la oraşe şi sate", creatori ai statului 
socialist, aşa cum îi definea Constituţia din 1965. Pe aceştia îi avea în vedere statul 
comunist atunci când îşi impunea politicile pronataliste, care amalgamau măsuri negative 
(interzicerea avortului, limitarea accesului la mijloacele contraceptive) şi pozitive (spri
jinirea financiară a familiilor cu mai mulţi copii). Înainte de toate, măsurile negative nu 
evidenţiau altceva decât schimbarea raporturilor dintre cetăţeni şi stat, adică subordo
narea completă a individului în favoarea ideologiei de stat, specifică regimurilor totali
tare. Era visul eugeniştilor interbelici, pe care aceştia însă nu reuşiseră să îl pună în 
aplicare! 


