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Cuvinte cheie: teamă, panică, frică, dezinformare, diversiune, zvonuri, ştiri
false, intimidare, război psihologic, fişa psihologică, starea psihologică, acţiuni
psihologice, proclamaţii, relatări, revoluţie şi război civil, memorii, mentalităţi
colective, imaginar social, Transilvania, români, unguri, saşi, secui, alte minorităţi,
armata rusă, armata imperial austriacă, legiunile lui Avram Iancu, gărzi naţionale,
spioni, spionaj, acţiuni militare de luptă, distrugeri materiale, pierderi umane ş.a.
Introducere
Problematica “războiului psihologic” este una inedită, mai puţin abordată,
cunoscută şi tratată de istorici şi cercetătorii în domeniu. Este o chestiune ce ţine mai
mult de apanajul domeniului militar, a istoriei şi artei militare. Tema „războiului
psihologic” este una foarte interesantă, căci acest tip de război se practică de peste 2500
de ani, în aproape toate conflictele militare de pe toate continentele. El este un război
ascuns, uneori invizibil, greu de desluşit, dar cu implicaţii devastatoare asupra
moralului trupelor şi populaţiei civile.
Militarii, teoreticienii şi analiştii militari chinezi sunt printre primii care au definit
conţinutul şi amploarea războiului psihologic. Gânditorul militar chinez Sun Tzî, în
lucrarea „Arta războiului”1 tratează cele 13 domenii specifice organizării unei armate de peste
40.000 de oameni, pentru a obţine victoria pe câmpul de luptă. El enumeră rolul în luptă
şi în obţinerea victoriei a cinci factori: pregătirea comandamentului, cunoaşterea situaţiei
inamicului (adversarului), folosirea cu pricepere a terenului, pregătirea trupelor pentru
luptă şi menţinerea la acestea a unui moral ridicat, exploatarea la timp a condiţiilor
meteorologice (timp, anotimp şi starea vremii).
Generalul Sun Tzî precizează cele 16 articole pe care trebuie să le folosească
comandantul şi statul major pe timpul operaţiunilor militare: 1. Discreditarea a tot ceea
ce este bun în ţara inamicului; 2. Implicarea reprezentanţilor clasei conducătoare în
acţiuni criminale; 3. Subminarea

reputaţiei; 4. Colaborarea cu creaturile josnice şi

abominabile; 5. Dezorganizarea conducerii armatei inamice; 6. Semănarea discordiei şi
disputei între conducători şi cetăţenii ţării; 7. Aţâţaţi pe tineri împotriva bătrânilor; 8.
1

Sun Tzî, Arta războiului, Edit. Imprimeria de Vest, R.A., Oradea, 1996, p. 3-94
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Ridiculizaţi tradiţiile adversarilor voştri; 9. Perturbarea asigurării

materiale, a

aprovizionării cu hrană, armament, muniţie; 10. Slăbiţi dorinţa de luptă a inamicului
prin poezii şi cântece senzuale; 11. Trimiteţi-le fiice ale plăcerii pentru a desăvârşi opera
de distrugere; 12. Fiţi generoşi în promisiuni şi daruri pentru a cumpăra şi culege
informaţii; 13. Infiltraţi peste tot spionii voştri2.
Elemente de război psihologic sunt consemnate în aproape toate documentele cu
referire la conflictele militare ale geto-dacilor, începând cu anul 514 î.H., apoi pe timpul
războaielor daco-romane (101-102; 105-106 d.H.), în epocile feudală, modernă şi
contemporană.
Referitor la Transilvania, pentru revoluţia română şi războiul civil de la 18481849, nu există publicată până în prezent o lucrare distinctă cu relevanţă specială a
războiului psihologic. Menţionăm însă, că îndeosebi după 1990, o serie de istorici,
precum: Nicolae Bocşan, Gelu Neamţu, Valeriu Leu, Viorel Faur, Dumitru Suciu, Ioan
Ranca, Rudolf Gräf, Ioan Bolovan, Adrian Onofreiu, ş.a. publică o serie de lucrări şi
studii, dar şi documente cu tangenţă la tema pusă în discuţie, din care reiese prezenţa tot
mai masivă a elementelor de război psihologic, lucrări pe care le-am citat şi inclus în
bibliografia selectivă. O lucrare mai densă şi bogată în acest domeniu, cu o notă mai
aparte, este cea a istoricului Gelu Neamţu, intitulată Faţa necunoscută a revoluţiei române
de la 1848-1849 din Transilvania (2004), din care rezultă presiunile psihologice dramatice
la care au fost supuşi românii transilvăneni la 1848-1849, dar şi saşii, secuii şi celelalte
minorităţi.
În vederea asigurării temei un caracter original, am structurat teza în 5 capitole,
echilibrate ca tratare şi paginaţie, argumentând conţinutul fiecăruia pe bază de
documente edite, documente de arhivă şi trimiteri la o serie de lucrări generale, speciale,
studii, sinteze documentare, articole ş.a. parte din ele din istoriografia germană,
franceză, americană, maghiară etc., menţionate în bibliografia suplimentară.
Pentru o mai temeinică argumentare a capitolelor şi subcapitolelor, lucrarea este
completată cu un număr de 42 ANEXE, care-i conferă un caracter original şi inedit.

2

Ibidem, p. 17-18; Vezi şi Agresiune şi apărare psihologică, Edit. A.Î. St.M., Bucureşti, 1994 (Anexa nr. 4).
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Istoriografia problemei şi etapele documentării
Documentarea în vederea realizării s-a făcut într-o primă fază printr-o minuţioasă
inventariere a lucrărilor publicate pe tema istoriei războiului psihologic în Transilvania
anilor 1848-1849. Ca demers ştiinţific, am stabilit modalităţile concrete cum s-au
manifestat diferitele aspecte ale războiului psihologic în condiţii de linişte (pace), stare
de criză (real stare de asediu după 18 oct. 1848 s.n.) şi acţiuni militare (de război),
începând cu luna decembrie 1848.
Am luat în calcul valoarea surselor documentare publicate de Institutul de Istorie
“George Bariţiu” Cluj Napoca, în cele 9 volume editate sub egida Academiei Române:
“Documente privind Revoluţia de la 1848 în Ţările Române: C. Transilvania”, studiindu-le cu
multă atenţie. Am depistat 201 documente din totalul de 2479, care cuprind în
conţinutul lor, zvonuri şi ştiri false, circa 8,3%. Cu certitudine că numărul zvonurilor a
fost cu mult mai mare, însă o parte a lor, cred că cele mai multe, nu au fost consemnate.
Specific şi faptul că o parte dintre documente s-au pierdut, ceea ce nu ne permite să
avem o evaluare cât mai exactă.
Având în vedere că există un număr destul de mare de lucrări cu privire la
războiul psihologic am conceput ca într-un prim capitol să tratez problemele de ordin
teoretic, cu exemplificări într-o ordine cronologică firească. Concluzia la care am ajuns
este că la 1848-1849 am avut de a face cu un război psihologic de tip clasic, lipsit de
mijloace tehnice perfecţionate: telefonul, radioul, televiziunea şi internetul. Canalele de
comunicare prin care au circulat informaţiile, zvonurile şi ştirile false sau adevărate, au
fost mai puţine şi modeste. Au funcţionat din plin în schimb mulţimea rapoartelor
oficiale, circularelor, a scrisorilor particulare şi a proclamaţiilor. Acestea au circulat în
deosebi prin intermediul: “1. Presa românească, germană şi maghiară; 2. Ştafeta cu cai;
3.Înştiinţarea poporului prin baterea tobei ori în adunări convocate special; 4. Poşta obişnuită şi
poşta rapidă; 5. Înştiinţările scrise afişate; 6. Înştiinţarea verbală de la om la om. În cea din urmă
se cuprind şi informaţiile provenite de la călătoriile ardelenilor în ţările străine.”3 La aceste se
adaugă, după începerea ostilităţilor militare: 1. Agenţii călări; 2. Patrule militare pe jos
Cf. Gelu Neamţu, Faţa necunoscută a revoluţiei române de la 1848-1849 din Transilvania, Edit. Argonaut,
Cluj-Napoca, 2004, p. 35.
3
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sau pe cai; 3. Cercetaşi pe jos; 4. Spionii; 5. Elemente şi forţe ale gărzilor naţionale
înarmate, ş.a. În zona centrală a Transilvaniei au acţionat aşa numitele “echipe de
tăciunari”, care dădeau foc gospodăriilor, denumire folosită şi de George Bariţiu.
Acestea erau constituite din secuii din gărzile naţionale. Ele produceau panică, dar şi
distrugeri materiale imense, aşa cum s-a petrecut la incendierea Reghinului (2-5
noiembrie 1848).
Ţinând seama că tema noastră îmbracă şi un pronunţat caracter militar am
selectat şi bibliografia specifică războiului psihologic: lucrări, studii şi literatură militară
nesecretă.
Istoriografia problemei războiului psihologic este de mare actualitate. Practicarea
acestuia, îndeosebi pe timpul acţiunilor militare, dar şi în timpul masacrelor de la Mihalţ
(2 iunie 1848), Luna Arieşului (12 septembrie 1848), este dovedită şi prin conţinutul
lucrărilor recent publicate: “Revoluţia transilvană de la 1848-1849. Date, realităţi şi fapte
reflectate în documente bisericeşti ortodoxe 1848-1850 (coordonator Dumitru Suciu)4; Elena
Mihu, Un apel pentru cei morţi. Rapoartele preoţilor greco-catolici 1848-18495; Ana Hancu,
Drama Ardealului 1848-1849. Mărturii. Pierderi umane şi materiale în timpul Revoluţiei şi
Războiului Civil în Transilvania centrală6.
Structurarea tezei pe capitole şi conţinutul acestora
Capitolul I: cuprinde îndeosebi aspecte teoretice şi practice ale războiului
psihologic ca o faţă necunoscută a revoluţiei şi a războiului civil, o armă de luptă de
temut, din cele mai vechi timpuri până azi. O parte însemnată din referinţe cuprind
exemple concrete din istoriografia românească.
Capitolul II: abordează situaţia şi evoluţia stării psihologice din Transilvania pe
timpul revoluţiei române de la 1848-1849; fişa psihologică a Transilvaniei (martie – 18
octombrie 1848); evoluţia stării psihologice a forţelor şi mijloacelor participante la
*** Revoluţia transilvană de la 1848-1849. Date, realităţi şi fapte reflectate în documentele bisericeşti ortodoxe
1848-1890, coordonator Dumitru Suciu, Edit. ASAB, Bucureşti, 2011.
5 Elena Mihu, Un apel pentru cei morţi. Rapoartele preoţilor greco-catolici 1848-1849, Edit. Buna Vestire, Blaj,
2012.
6 Ana Hancu, Drama Ardealului 1848-1849. Mărturii. Pierderi umane şi material în timpul Revoluţiei şi
Războiului Civil în Transilvania Centrală, Edit. Nico, Tg. Mureş, 2012.
4
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revoluţie: armata ungară, armata imperială habsburgică, regimentele de grăniceri
români, legiunile lui Avram Iancu, gărzile naţionale şi alte forţe.
Capitolul III: tratează problematica zvonurilor care au circulat în Transilvania în
vara şi toamna anului 1848. Un loc aparte este acordat zvonurilor, ştirilor, ameninţărilor
şi intimidărilor reieşite din “Ancheta Kozma” (14 iunie – 20 iulie 1848) din zona
Munţilor Apuseni. Sunt prezentate zvonurile care au circulat pe teritoriul Transilvaniei
în vara şi toamna anului 1848 privind respingerea de către români şi saşi a “uniunii”
Transilvaniei la Ungaria, refuzul acestora de a participa la recrutări şi încorporări.
Capitolul IV: cuprinde proclamaţiile care au fost emise, tipărite şi difuzate de
ambele tabere ca mijloace de propagandă ale intereselor acestora şi surse de informare şi
dezinformare pe timpul desfăşurării acţiunilor revoluţionare.
Capitolul V: aduce în dezbatere memorialistica de la 1848-1849, ca izvor de
documentare pentru istoria mentalităţilor şi imaginarului social, o sursă deosebită de
cunoaştere pentru percepţia evenimentelor.
NOTĂ: Lucrarea cuprinde: 5 capitole, 56 subcapitole, 42 anexe, bibliografie
selectivă: 204 surse, lucrări generale, speciale şi studii; bibliografie suplimentară: 195
lucrări şi studii.
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