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ROLUL TURISMULUI LITERAR CA ALTERNATIVĂ DE DEZVOLTARE ÎN
CREEAREA UNEI IMAGINI TERITORIALE STATALE. STUDIU DE CAZ:
ÎNCHISORILE DE PE INSULELE DIAVOLULUI DIN GUYANA FRANCEZĂ
BADEA SEBASTIAN
Abstract: Literary tourism and its role as alternative development in creating a terittorial image (of a
country). Case study: The prisons on Devil’s Islands from French Guiana. No one can promote the image of a
country much better than that country and probably the most important way is through a representative symbols
with words especially thought to express the truth. French Guiana has already a slogan, but it’s just for facade
because this country wants to promote only nature without history, just because is a gruesome one due to these
prisons located on Devil’s Islands. What will next is about the entire history of french penal colony from here,
including the prisons on Devil’s Islands, then I will speak about autobiographies of Henri Charrière
(,,Papillon’’) and René Belbenoit (,,Dry Guillotine’’) and their role in the image promotion of French Guiana as
at final to tell the main strengths and also the main weakness of modern day tourism in this country, but with
accent on prisons from here. In conclusion, we should to pass through few steps like history of the prisons or
details from Henri Charrière and René Belbenoit lives to understand what is the role of literary tourism in
creating a territorial image of this country. Will be a story wich make you to come back in time and in the same
time to the end of its to realize how tourism looks today regarding at prisons on Devil’s Islands.
Cuvinte cheie: identitate teritorială, imagine teritorială, marketing teritorial, turism literar

INTRODUCERE
În ceea ce priveşte domeniul turismului, există două tipuri de implicări prin care acest sector sar putea dezvolta: implicarea guvernului respectivei ţări, prin planuri de susţinere a unor forme
particulare de turism şi sprijinul venit din partea sectorului privat, cât despre cazul de faţă, Guyana
Franceză a avut parte de ambele tipuri de sprijin, pe care o să le detaliez puţin mai târziu.
Pentru început, este necesară explicarea unor termeni care se află în strânsă legătură cu
valorificarea şi promovarea turistică a unui teritoriu, este vorba despre: identitate teritorială, imagine
teritorială şi marketing teritorial, toate acestea ducând în final la dezvoltarea turismului. Aşadar,
identitatea teritorială poate fi definită conform lui B. Meyronin (2005), ca fiind ,,o componentă a
teritoriului ce se referă la spaţiul geografic cu elementele care îl compun: localizare, climat,
hidrografie, morfologie şi elemente biopedogeografice’’, cu alte cuvinte, autenticitatea naturală a
acelui teritoriu.
Imaginea teritorială, pe de altă parte, se diferenţiază de identitatea teritorială având sens
perceptibil al psihicului uman cu privire la un anumit teritoriu, mă refer aici la repere de ordin istoric,
de dinamică socio-demografică, socio-culturală, migraţii, de patrimoniu construit sau după cum afirma
P. Kotler şi colab. (1999): ,,imaginea unui teritoriu este suma credinţelor, ideilor şi impresiilor care ne
sunt oferite despre acesta’’.
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Conform lui B. Suditu (2015), marketingul teritorial reprezintă ,,ansamblul tehnicilor şi
metodelor care au drept obiectiv, stabilirea strategiilor de valorificare a elementelor de atractivitate a
teritoriilor într-o piaţă concurenţială multiplă’’, care s-ar putea traduce mai pe scurt prin efortul de
valorizare a teritoriilor în vederea vizitării lor. În completare, vine afirmaţia lui B. Meyronin (2015),
care defineşte marketingul teritorial sub forma unei întrebări: ,,cum să fac din oraşul meu, ţara mea, un
lucru şi o poveste frumoasă şi de dorit pentru cei care locuiesc acolo şi pentru cei care vor veni sa
viziteze?’’.
Toate cele trei, atât identitatea şi imaginea teritorială, cât şi marketingul teritorial, s-au
materializat pentru Guyana Franceză pe plan mondial cu ajutorul turismului literar. În ceea ce priveşte
metodologia extragerii datelor, aceasta a presupus exclusiv date preluate din surse externe, precum:
cercetări existente, hărţi şi fotografii.
Înainte de a începe subiectul propriu-zis, voi lămuri principala mare ambiguitate creată în mod
eronat de mai toţi scriitorii ce au relatat diferite povestiri de-a lungul timpului ce s-au petrecut în
aceste închisori din Guyana Franceză. De când s-a scris prima dată despre acestea a fost folosită
asocierea de cuvinte ,,puşcăria de pe Insula Diavolului’’, asociere ce a continuat şi continuă şi în
prezent, persistând într-o mare greşeală de exprimare, greşeală care a fost şi este una intenţionată
pentru a atrage atenţia publicului larg. Expresia a fost promovată de către scriitori înainte de
dezvoltarea mass-mediei la nivel global, fiind asociată cu cazul aşa-numitului ,,cel mai faimos
prizonier care a trăit vreodată în acest loc’’, Alfred Dreyfus, care surpriză, nici el nu este pe cât se
spune de faimos în comparaţie cu alţii. Existând un arhipelag format din trei insule mici numit Insulele
Diavolului, una dintre cele trei purtând denumirea de Insula Diavolului şi pe care a fost exilat Dreyfus,
scriitorii au folosit denumirea de ,,Insula Diavolului’’ special pentru a atrage atenţia şi pentru a o face
unică, când în realitate există încă alte două insule pe lângă aceasta şi pe care oricum au păşit puţini
deţinuţi pe parcursul anilor, deoarece puşcăriile cele mai importante erau localizate pe celelalte insule
sau fie pe ţărmul Guyanei Franceze, cum e cazul uneia. Astfel, s-a creat o percepţie total eronată şi
contradictorie cum că există o singură insulă unde se află o singură închisoare.
Din păcate, acesta este unul dintre multiplele exemple care se află sub semnul ambiguităţii şi a
contradicţiei şi care au în prim plan subiectul reprezentat de închisorile de pe Insulele Diavolului din
Guyana Franceză, poate şi fiindcă multe informaţii diferă mai mult sau mai puţin de la o sursă la alta.
Prin urmare, pe parcursul textului, voi lămuri toate aceste neclarităţi.
POVESTEA ÎNCHISORILOR DE PE INSULELE DIAVOLULUI ŞI
NOTORIETATEA LOCULUI
Guyana Franceză se află în nord-estul continentului Americii de Sud, având ca vecini, Brazilia
la sud şi est, Surinam la vest şi Oceanul Atlantic la nord. Din punct de vedere administrativ, este un
teritoriu ce aparţine Republicii Franţa, având o istorie zbuciumată reprezentând un spaţiu unde au fost
aduşi sclavi negri africani la început, colonizat pe parcurs şi renumit în special prin prisma activităţilor
sinistre din închisorile de odinioară.
La aproximativ 11 km distanţă de coastă şi 14 km de cel mai apropiat oraş, Kourou, se află un
grup format din trei insule mici de origine vulcanică, un arhipelag numit din punct de vedere geografic
Insulele Salvării (Îles du Salut). Deşi apropiate de Kourou, cele trei fac parte din departamentul
Cayenne, Cayenne 1er Canton Nord-Ouest. Cea mai nordică dintre cele trei insule şi tototadă cea mai
mică este Insula Diavolului sau Île du Diable (14 ha, mai puţin de 1,6 km în circumferinţă şi o înălţime
de 40 m deasupra nivelului mării), la mijloc este Insula Regală (Île Royale), cea mai mare ca suprafaţă
şi ca înălţime dintre ele (28 ha şi 66 m deasupra nivelului mării), cea mai sudică dintre ele fiind Insula
SF. Joseph (Île Saint-Joseph), cu 20 ha şi aflată la 30 m deasupra nivelului mării. Fiecare dintre ele
erau puternic împădurite reprezentând tototadă adevărate jungle.
Iniţial, numele lor original era Insulele Triunghi (datorită formei triunghiulare creată de insule)
până în secolul al-XVIII-lea, când coloniştii francezi le denumeau Insulele Salvării şi deşi pe hartă ele
astăzi se numesc aşa, pentru restul lumii ele sunt cunoscute ca Insulele Diavolului (Îles du Diable). De
ce? Din cauză că insulele erau prea îndepărtate de ţărm, în afara tuturor vizitatorilor, dovedindu-se în
mai multe decenii că drumul spre acestea este periculos pentru navigare şi implicit pentru transportul
maritim, numele lor având să se schimbe în Insulele Diavolului, ceea ce chiar aveau să şi devină la
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propriu mai târziu, parcă în mod profetic. Numele de Insulele Diavolului a fost amplificat şi promovat
şi de scriitori precum Blair Niles, în lucrarea sa ,,Condamnaţi către Insula Diavolului’’ (Condemned to
Devil’s Island), recunoscând că a utilizat acest termen în linii mari referindu-se la cazul deţinutului
Alfred Dreyfus, astfel stabilind această imagine diabolică a insulelor în mintea publicului.

Fig.1 Localizarea Insulelor Diavolului (pe hartă se găsesc sub numele de Insulele Salvării)
(Sursa: www.canadiannaturephotographer.com)
Pe lângă aceste insule unde aveau să existe închisori, mai exista şi o închisoare pe uscat, în
partea de nord-vest a Guyanei Franceze, chiar la graniţa cu Surinam (pe atunci, Guyana Olandeză), la
Saint Laurent du Maroni.
Povestea penitenciarelor din Guyana Franceză avea să dureze puţin peste un secol, mai precis
101 ani, începând de la 1852 şi continuând până în 1953, dar cu trei menţiuni: din 1938 guvernul
francez a interzis să mai trimită deţinuţi aici, până în anul 1946 puşcăriile începând să se golească pe
rând, proces ce a durat opt ani deoarece chiar atunci se desfăşura cel de-al Doilea Război Mondial care
a îngreunat închiderea bruscă a lor, de atunci, din 1946 când deja nu mai existau prizonieri şi până la
1953, ducând o existenţă fără scop în colonie, atunci când s-au inchis definitiv în mod oficial. Aveau
să devină 94 de ani (în mod oficial, 101 ani) de teroare şi chinuri îndurate de condamnaţi, pline de
nedreptăţi, ce au făcut ca astăzi, acest sistem penitenciar din Guyana Franceză să fie cunoscut la nivel
mondial ca unul dintre cele mai notorii care au existat vreodată.
În cele ce urmează, vom cunoaşte în detaliu toate premisele ce au dus la construirea
închisorilor aici şi nu în altă colonie deţinută de francezi, deoarece este foarte important să cunoaştem
cauzele care au determinat acest lucru şi nu numai să cunoaştem detalii din timpul funcţionării
închisorilor, fără a cunoaşte şi începuturile.
Chiar dacă sună ciudat şi greu de crezut la prima vedere, ideea de a construi închisorile acestea
aici îşi are rădăcinile acum foarte, foarte mulţi ani în urmă, exact de pe la începutul secolului al-XVIIlea, în anul 1604, odată cu revendicarea acestui teritoriu de către francezi, mare putere colonială de
altfel care a deţinut multe alte teritorii în decursul anilor. De atunci, au existat nenumărate încercări
eşuate de colonizare în adevăratul sens al cuvântului a acestui spaţiu, ultima încercare producându-se
pe la anul 1763, când circa 75% din probabil 12.000 de persoane aduse să colonizeze teritoriul au
murit chiar în primul lor an. Colonizarea de către francezi a fost îngreunată cu siguranţă şi de faptul că
teritoriul de azi al Guyanei Franceze a fost un câmp de luptă între portughezi şi olandezi la un moment
dat, la fel cum a fost de fapt întregul spaţiu de astăzi ocupat pe langa această ţară şi de Surinam şi
Guyana, scopul constând evident în colonizare. Prin urmare, aici au fot aduşi sclavi negri africani (cei
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mai mulţi originari din Ghana) pentru a lucra pe diferite plantaţii. Închisorile de aici aveau să aibă la
bază ca scop principal de fapt, tot un proces de colonizare, dorindu-se a avea în sfârşit succesul deplin
la care visau francezii încă de când au revendicat acest teritoriu.
Totul debuta la începutul secolului al-XIX-lea, pe fondul creşterii populaţiei urbane a Franţei,
de la sub 1 milion la peste 16 milioane de locuitori, lucru ce a determinat implicit şi o creştere
incomensurabilă a crimelor. Din 1832, legislaţia devenea priotitatea de bază a statului necesitând
închiderea persoanelor care comiteau crime şi alte infracţiuni, însă apărea o nouă problemă
reprezentată de recidivism, care era de peste 75% şi devenea o problemă din ce in ce mai majoră.
Din 1840, idealul francezilor se îndreaptă spre a trimite prizonieri în ţările colonizate de ei,
idee care se va concretiza şi va fi pusă în aplicare de abia 11 ani mai târziu, în 1851. În tot acest timp,
marina franceză căreia îi fusese încredinţată sarcina de a se ocupa de aceste închisori, se plângea din
ce în ce mai mult de costurile pazei şi perturbările cauzate de deţinuţi şantierelor navale. Ascultând
nemulţimirile prezentate, este momentul ,,intrării în scenă’’ a primului preşedinte al Franţei, devenind
un an mai târziu împărat, Napoléon al-III-lea care va juca un rol decisiv, ordonând ca prizonierii să fie
transferaţi într-una din coloniile deţinute peste mări şi ţări: Haiti, Martinique, Noua Caledonie, Cuba,
Republica Dominicană, Texas, Guyana Franceză sau altele. Într-un final, a fost votată de către
guvernul francez varianta Guyana Franceză ca loc de trimitere a celor mai preiculoşi criminali şi să se
rezume la trimiterea câtorva francezi la muncă grea în Noua Caledonie. Drept urmare, în 1852,
Napoléon al-III-lea cere prizonieri voluntari care să accepte să plece acolo, la aşa-numita ,,Colonie
penală Cayenne’’ (,,Bagne de Cayenne’’) din care făceau parte mai multe departamente unde erau
ţinuţi prizonierii, printre aceste locuri se afla şi departamentul închisorilor de la Saint Laurent du
Maroni şi cele de pe Insulele Diavolului, circa 3000 de deţinuţi oferindu-se în acest scop. Se numea
Colonia penală Cayenne, deoarece Cayenne era capitala şi cel mai important oraş al Guyanei
Franceze, aşadar era o denumire la nivel de imagine de ansamblu şi de referinţă. Celor aproape 3000
de deţinuţi voluntari (dintre care, unii indochinezi sau arabi ce locuiau în Franţa proveniţi din ţările
colonizate de francezi) care au acceptat să se îmbarce spre aceste puşcării, li s-au alăturat 239 de
republicani care s-au opus deciziei lui Napoléon al-III-lea din 1851 şi mai mulţi hoţi şi criminali.
Aşadar, data de 31 martie, anul 1852 consimţeşte primul grup de prizonieri care se îmbarcau
din portul oraşului Brest, regiunea Bretagne a Franţei cu ieşire la Oceanul Atlantic, pentru a ajunge în
Guyana Franceză. Cu ajutorul unui mare vas, ei aveau să traverseze Oceanul Atlantic într-o călătorie
ce dura aproximativ două săptămâni (de cele mai multe ori 15 zile) fiind obligaţi să stea câte 80 de
persoane într-o cuşcă. Acest drum avea să aibă loc de două ori pe an, din 1852 până în anul 1938 când
s-a interzis acest lucru, cu o medie a numărului persoanelor transportate cuprinsă între aproximativ
750-800. Până spre sfârşitul Primului Război Mondial, un transportator german, La Martiniere,
transporta cu ajutorul unui vas care purta acelaşi nume, toată suferinţa umană. Iadul se dezlănţuia
prematur, încă din timpul călătoriei spre Guyana Franceză, care a fost una mortală pentru mulţi dintre
deţinuţi. Din moment ce erau îmbarcaţi pe vas, imediat îşi pierdeau propria identitate, devenind un
simplu număr, nimănui nemaipăsând dacă aceştia vor muri sau vor supravieţui. Oamenii erau conduşi
spre josul punţii şi înghesuiţi în celule. Era un aer greu de respirat acolo în întunericul celulelor
dispunând de hamace pentru a dormi. În timpul zilei erau scoşi numai o jumătate de oră afară la aer.
Era un moment prielnic pentru ei de a-şi crea relaţii între ei şi de a pune deja planuri la cale de
evadare. Prizonierii nu aveau de ales decât să se comporte bine în vederea gardienilor şi asta încă de
pe vas, dacă vreunul dintre puşcăriaşi încerca să scape din celulele lor sau să îşi cauzeze singuri
lovituri şi mutaţii, erau foarte rapid potoliţi într-un mod oribil, deoarece în interiorul celulelor existau
ţevi cu aburi, aburul fierbinte fiind eliberat în interiorul acestora, opărind aproape toţi prizonierii
dinăuntru. Ţevile cu abur fierbinte erau o amintire de neuitat pentru orice prizonier care ajungea pe
punte la celălalt capăt al călătoriei, la destinaţie, trebuiau să se comporte bine şi asculte de ordinele
gardienilor, în caz contrar, sufereau consecinţele în urma acţiunilor lor.
Pe măsură ce vasul naviga apropiindu-se din ce în ce mai mult spre Guyana Franceză, aerul
tropical de acolo făcea ca oamenii să devină din ce în ce mai nervoşi şi agresivi, făcând ca să se lupte
unii împotriva altora în cuştile în care se aflau. Cu atâtea obstacole de înfruntat, mulţi dintre prizonieri
mureau cu mult înainte ca vasul să ajungă pe ţărm. Totuşi, cei care supravieţuiau călătoriei cu vasul
timp de circa două săptămâni, erau debarcaţi în sfârşit în Guyana Franceză, în oraşul Saint Laurent du
Maroni, la vest de oraşul Kourou, situat la graniţa cu Surinam (atunci, Guyana Olandeză). Numele de
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,,Maroni’’ provine de la aşezarea oraşului pe malul drept al fluviului Maroni care constituie graniţa
naturală dintre cele două ţări. Saint Laurent reprezenta sediul principal al închisorilor pentru colonia
penală din Guyana Franceză şi totodată a fost portul de debarcare al prizonierilor ce ajungeau aici
pentru prima dată, înainte de a fi îmbarcaţi către Insulele Diavolului. Saint Laurent du Maroni s-a
consolidat ca şi oraş în jurul penitenciarelor construite aici, fiind fondat propriu-zis în mod oficial de
abia în anul 1880, la începuturi reprezentând o simplă aşezare de dimensiune foarte mică, unde
locuitorii erau formaţi din gardieni şi prizonieri aproape în totalitate.
Numai un număr mic de condamnaţi au stat aici pentru mult timp, deoarece era mai simplu
oarecum de evadat în comparaţie cu cele trei insule unde aveau să fie trimişi de aici, ulterior. Cei mai
puţin periculoşi dintre aceşti condamnaţi pentru infracţiuni minore, au primit locuri de muncă în
administraţia penitenciară. De asemenea, prizonierii erau separaţi după naţionalitate, indochinezii şi
arabii devenind gardieni între timp, sau cel puţin majoritatea dintre ei. Deja apăreau primele nedreptăţi
pe faţă. Aici, munca era mai simplă în general, erau liberi să meargă oriunde prin curtea închisorilor.
De aici, din Saint Laurent du Maroni, prizonierii erau trimişi în adevăratul iad, spre Insulele
Diavolului. La plecare spre aceste insule, unii dintre ei încă mai aveau sume de bani sau obiecte pe
care le-au luat cu ei, nefiind observate pe vas, gardienii urmând să confişte toate lucrurile deţinute de
ei la aterizarea pe insule, motiv pentru care, puşcăriaşii, conştienţi de acest lucru, au găsit din
întâmplare mai multe obiecte de metal sub forma asemănătoare unui glonţ mai mare, goale pe
dinăuntru, unde îşi băgau banii sau obiectele, iar dupa aceea urmând a şi le băga în fund în speranţa că
şi le vor recupera ulterior, asta doar ca să scape de confiscarea lor, în fond, fiind unica soluţie.
Continuând cu aventurile prizonierilor, de cum ajungeau aici, prima dată pe Insula Regală, li
se puneau cătuşele şi erau întâmpinaţi la sosire cu un discurs ţinut chiar de La Martiniere,
transportatorul german, care rostea următoarele cuvinte: ,,Bine aţi venit la colonia penală din Guyana
Franceză. Aici nu aveţi nicio cale de scăpare, aşa că orice încercare de evadare va fi în zadar. Nu uitaţi,
avem doi gardieni, unul pe junglă şi altul pe plajă, în caz că vreţi să vă întoarceţi mai repede în Franţa
şi să evadaţi, veţi fi mâncaţi de rechini şi oasele voastre vor fi curăţate de către furnici. Dacă veţi fi
prinşi înainte să evadaţi, veţi fi aspru pedepsiţi. Veţi fi închişi în captivitate. Prima încercare de
evadare adaugă doi ani la pedeapsa iniţială, iar a doua încercare acorda cinci ani’’. Aşadar, se părea că
moartea era singura soluţie de a evada. Insulele erau înconjurate de rechini, iar fluviul Maroni pentru
cei care rămâneau la Saint Laurent era plin de peşti piranha, jungla de pe insule fiind şi ea înconjurată
de aligatori.
Ajunşi aici, minţile prizonierilor deja se gândeau cum să scape, însă apa care părea cea mai
plauzibilă cale de evadare, era şi ea renumită pentru furia curenţilor oceanici de coastă şi pentru
rechinii care pândeau dedesubtul valurilor, prin urmare porţiunea de apă dintre insule şi ţărm era foarte
periculoasă. Potrivit unei relatări: ,,rareori dacă vreodată corpul unui om se scufunda sub valuri,
imediat era făcut bucăţi de către rechini’’. Chiar dacă cineva ar fi putut ajunge pe ţărm, ar fi înfruntat
jungla de aici, iar fără mâncare şi instrumentele necesare supravieţuirii de bază, pierea imediat în
sălbăticie înfruntând şi alte obstacole. Se estima că peste 80% din încercările de evadare eşuau şi chiar
dacă reuşeau acest lucru, pentru moment rămâneau blocaţi în junglă, iar dacă reuşeau să şi ajungă până
în Surinam sau Venezuela, erau prinşi acolo, autorităţile locale trimiţându-i înapoi în Guyana
Franceză.
De parcă discursul lui La Martiniere de întâmpinare a prizonierilor nu ar fi fost îndeajuns încât
să taie aripile şi orice grad de speranţă de a evada, li se mai preciza că aproximativ 40% dintre ei vor
muri în primul an de detenţie, estimare care avea să se şi dovedească adevărată pe măsura trecerii
anilor. Dar asta nu e tot! La finalul discursului, prizonierilor le era adusă la cunoştinţă poate cea mai
groaznică veste, aceea că după ce sentinţele lor vor fi îndeplinite, vor fi obligaţi să rămână în Guyana
Franceză pentru o perioadă de timp egală cu numărul anilor din sentinţa originală, de exemplu dacă un
prizonier şi-a ispăşit o pedeapsă de şapte ani, avea să îşi petreacă încă alţi şapte trăind în această ţară,
iar dacă sentinţa iniţială era mai mult de opt ani, pentru tot restul vieţii lor. Practic, după ce au
supravieţuit atmosferei îngrozitoare a acelor închisori ducând la bun sfârşit sentinţele, tot le era
interzis să părăsească Guyana Franceză, ba mai mult, în timp ce trăiau în ţară aveau nevoie să îşi caute
servicii şi să câştige suficienţi bani încât să işi plătească singuri călătoria înapoi spre Franţa, traversând
Oceanul Atlantic. Cum erau prea puţine locuri de muncă disponibile pentru cei cu o asemenea
reputaţie de vechi prizonieri, unii aveau să comită noi crime doar pentru a fi reîntorşi pe insule.
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Motivul? Cel puţin acolo aveau mâncare, întrucât fără a avea unde să stea şi fără bani, puteau muri
uşor din cauza foametei.
Cunoscut mai este şi faptul că din 1897, numărul îmbarcărilor prizonierilor către Guyana
Franceză crescuse la aproximativ 1500 pe an din cauza faptului că puşcăriile din Noua Caledonie au
fost închise pentru că erau prea atractive pentru criminali, astfel în urma acestei decizii, ei au fost
transferaţi aici.
Întorcându-ne la Insulele Diavolului unde au fost aduşi condamnaţii, spuneam că prima dată
ajungeau pe cea mai mare insula dintre cele trei, Insula Regală, numită aşa în cinstea lui Louis al-XVlea. Varianta aceasta nu a fost aleasă la întâmplare, aici fiind locul unde existau: spitalul, clădirea
administraţiei şi una dintre cele două ghilotine ale coloniei penale (cealaltă era la Saint Laurent du
Maroni, dar era împrumutată şi în alte locuri când era nevoie). În jurul spitalului exista un far folosit
pentru transmiterea mesajelor semafor către un alt far localizat în oraşul Kourou de pe ţărm. De
asemenea, tot pe Insula Regală existau şi nişte barăci unde stăteau prizonierii care au comis crime
înainte de a ajunge aici, în fiecare dintre aceste barăci trăind câte 40 de criminali feroce. A fost insula
unde au fost trimişi condamnaţii foarte periculoşi, dar şi aceia care au comis infracţiuni minore, unii
dintre ei fiind trimişi aici chiar şi nevinovaţi, aşadar a fost insula unde au păşit şi au trăit cei mai mulţi
condamnaţi.
La sud de Insula Regală, pe Insula Sf. Joseph, existau două puşcării: celule subterane pentru
recidivişti trimişi pentru a fi izolaţi în captivitate timp de cel puţin şase luni, pedeapsa mărindu-se de
fiecare dată cu alte şase luni în funcţie de anumite circumstanţe, celelalte celule fiind rezervate pentru
prizonierii cu probleme mintale. Pentru cei care repetau încălcarea unor reguli sau din greşeală aveau o
criză de nervi în timpul muncii grele pe care o depuneau şi făceau lucruri nebuneşti, ultima sancţiune
era să ,,trăiască moartea’’ pe această insulă, care era cunoscută de către condamnaţi drept
,,devoratoarea de oameni’’ din cauza celulelor subterane unde erau obligaţi să stea complet izolaţi.
Fiecărui condamnat îi era permis dreptul la o singură oră de exerciţii pe zi, restul timpului fiind alocat
sportului în mod individual în interiorul celulelor dacă aceştia doreau. Indubitabil, pe această insulă
care de fapt reprezenta o junglă, în celulele lor, oamenii deveneau nebuni în tot acest timp stând
singuratici, cei mai mulţi dintre ei, după ani întregi de stat în izolare completă, fără acces la nimic, în
afară de acea oră de exerciţii pe zi şi de mâncarea foarte proastă care li se oferea. Acest proces de
izolare completă purta denumirea de ,,reluare a disciplinei’’, chiar şi a celor mai periculoşi criminali
care se dorea a fi potoliţi în acest mod. Celulele fiind subterane, prizonierii erau lăsaţi aproape în
întuneric total având lumină ce pătrundea prin crăpăturile de câtiva centimetri ale pereţilor, le era
interzis să vorbească până şi cu gardienii care împingeau mâncare printr-o spărtură din colţul de jos al
uşilor grele din fier. Izolarea în captivitate a reprezentat una dintre cele mai dure şi îngrozitoare
metode de pedepsire a puşcăriaşilor.

Fig.2. Ruine ale celulelor închisorilor de pe Insula Saint Joseph.
(Surse: en.tripadvisor.com şi www.cnes-csg.fr)
La nord de Insula Regală, se afla Insula Diavolului, care prin prisma dimensiunii mici părea
ideală pentru trădătorii de ţară (în ceea ce priveşte Franţa) şi alţi prizonieri politici. În ceea mai mare
parte a secolului în care a funcţionat colonia penală, numai Alfred Dreyfus şi alte câteva sute de
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politicieni (maxim 500) au pus picioarele pe această insulă, un număr foarte mic în comparaţie cu
numărul total al prizonierilor de-a lungul timpului (în jur de 70.000). Nici măcar Henri Charrière,
fostul condamnat al cărui roman autobiografic ,,Papillon’’ care este cea mai cunoscută carte scrisă
vreodată despre Insula Diavolului, n-a pus niciodată picioarele pe insulă. În măsura în care sunt
cunoscute date, nici nu ar fi scăpat vreo persoană din acest loc. Fiind cea mai mică dintre cele trei
insule, ea a fost transformată într-o tabără de izolare pentru o mână de politicieni francezi alungaţi
către Guyana Franceză. Între Insula Diavolului şi insula vecină la sud (Insula Regală) exista un sistem
cu ajutorul unui cablu prin care erau trimise provizile şi mâncarea deasupra porţiunii de apă.
Cu toate acestea, timp de 101 ani cât au funcţionat aceste închisori (94 de ani în fapt), când
într-adevăr era mai greu să iei informaţii şi în mod inexplicabil anii ce au urmat din 1953 şi până în
zilele noastre, titlul de ,,puşcăria de pe Insula Diavolului’’ a fost principalul reper al coloniei penale
din Guyana Franceză în ceea ce priveşte cunoaşterea şi promovarea ei. Întrebarea care se pune acum
este: oare a fost Alfred Dreyfus într-adevăr cel mai faimos prizonier al tuturor timpurilor din aceste
locuri, aşa cum a fost promovat şi fiind recunoscut astfel?
Alfred Dreyfus, un ofiţer francez de origine evreiască (primind mai multe onoruri şi decoraţii),
este acuzat fals pentru trădare de ţară prin spionaj şi trimis în Guyana Franceză, pe Insula Diavolului,
ca orice alt politician al vremii. Avea să stea din 1895 până în 1899 pe această insulă fiind ţinut în
izolare totală. El nu a fost o simplă persoană politică, ci una importantă şi cunoscută în acele timpuri,
deoarece nu trebuia să fie trimis în această ţară, ci în colonia penală franceză din Noua Caledonie, însă
prin anumite nedreptăţi şi insistenţe a altor duşmani politicieni, a ajuns într-un final aici. El a stat cinci
ani pe insulă, timp în care a îndurat atâtea lucruri inumane, poate cel mai oribil dintre acestea era
momentul lăsării întunericului, seara, când era încătuşat toată noaptea, nefiind capabil să se poată
răsuci sau să se întoarcă, întotdeauna fiind prada liliecilor vampiri înăbuşiţi sub acoperişule de fier
ondulate a încăperii unde stătea Dreyfus. Invizibili noaptea, în ciuda aripilor lor uriaşe, liliecii aşteptau
ca victima lor să adoarmă. Apoi, plutind în tăcere peste picioarele lui, işi înfingeau dinţii ascuţiţi în
carne pentru a se hrani cu sângele său. Iniţial trebuia să stea mai mult pe insulă, nu doar cinci ani, însă
la 1898 are loc un moment decisiv pentru el care avea să îi schimbe viaţa, să-l scape de iadul de pe
insulă şi să îl facă cunoscut mulţi ani de atunci înainte. Este vorba despre scrisoarea ,,J’accuse’’
(,,Acuz’’), publicată în ziarul ,,L’aurore’’ de către autorul ei, Émile Zola, conţinând 32 de pagini
despre erorile judiciare şi lipsa unor dovezi serioase, dovedind că trimiterea lui Dreyfus în Guyana
Franceză a fost de fapt un complot, un complot ce va fi cunoscut ca ,,afacerea Dreyfus’’. Drept
consecinţă, doi ani mai târziu, în 1900 Alfred Dreyfus este graţiat de către preşedintele Franţei de pe
atunci odată cu rejudecarea după zece ani a procesului său.
Ca şi concluzie, în opinia mea, în ceea ce îl priveşte, titlul de ,,cel mai faimos prizonier de pe
Insulele Diavolului’’ este acordat pe nedrept, deoarece el nici măcar nu a evadat de pe insulă pentru a
fi cu adevărat un condamnat faimos, această imagine consacrată realizându-se pe baza reputaţiei sale
de persoană publică cunoscută, devenind foarte cunoscută ulterior, odată cu scrisoarea la adresa sa a
lui Émile Zola.
Observate de pe ţărm, văzându-se în depărtare, Insula Diavolului, Insula Regală şi Insula Sf.
Joseph erau privite de către simplii trecători ca fiind un paradis, un mic colţ de rai, alţii erau aproape
convinşi că acolo ar fi existat un oraş, ,,oraşul de aur’’, pe fondul descoperirii aurului în acel secol în
Guyana Franceză. În realitate însă, cele trei insule erau invadate de condamnaţi cu pălării cu margini
largi şi îmbrăcaţi în uniforme cu dungi roş-albe, care trăiau iadul la propriu.
Arsenarurile de orori şi atrocităţi oferite de către colonia penală prizonierilor erau nenumărate,
care mai diverse. Muncile lor variau de la munca grea precum: lemnul de exploatare forestieră, trestie
şi construcţii, către munci mai puţin intense precum: munci casnice sau menţinerea grădinilor din jurul
închisorilor.
Puşcăriaşii erau cei mai mulţi din Franţa, evident, dar adesea mai apăreau persoane de origine
arabă, indochineză sau nativi din alte posesii franceze.
Deţinuţii care se aflau la penitenciarul din Saint Laurent du Maroni îşi realizau aproape de unii
singuri propriile celule cu cărămizi din lut roşu local, la fel cum construiau şi spitalul, alte clădiri din
incintă, tribunalul şi calea ferată spre subcomunitatea Sf. Jean (Saint Jean).
Taberele din penitenciarele Saint Laurent du Maroni şi de pe Insula Regală unde existau
majoritatea prizonierilor, erau organizate potrivit clasificărilor acestora, având propriile lor secţuni.
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Existau fie celule colective conţinând rânduri de paturi de beton de-a lungul zidurilor, la noapte,
picioarele lor fiind legate de o bară lungă de metal, fie celule claustrofobe de 1,8 sau 2 m înălţime
pentru cei mai periculoşi criminali. Pe Insula Regală mai existau şi barăci unde trăiau circa 40 de
criminali sub acelaşi acoperiş. Cu atâţia oameni trăind într-un loc aşa de restrâns, bătăile între ei erau
aproape la ordinea zilei, uneori având loc şi decese. Dacă prizonierii vorbeau prea tare în celulele lor,
gardienii aveau o altă metodă de a-i potoli pe aceştia, pe lângă aburul fierbinte. În cazul în care făceau
prea multă gălăgie sau chiar cântau, aruncau cu sulf în celule, după care închideau uşile din metal,
aceştia rămânând fără aer.
Insula Regală, fiind locul cel mai populat de către condamnaţii din colonia penală din Guyana
Franceză, reprezenta totodată şi locul unde se întâmplau cele mai multe evenimente pline de cruzime,
unde principalii stăpâni erau gardienii, iar sclavii erau puşcăriaşii, cei din urmă depinzând în totalitate
de primii. O zi normală aici a unui deţinut începea la 6:00 dimineaţa şi se încheia la ora 18:00 seara,
când îşi terminau programul de muncă, 12 ore în care indiferent de munca prestată, avea ca beneficiu,
o simpla bucată de pâine uscată primită în urma muncii depuse. Condamnaţii erau trimişi de cele mai
multe ori, fie pentru a extrage lemn, fie pentru a defrişa pădurile din junglă în vederea construirii de
drumuri sau în cel mai bun caz, dacă se poate spune aşa, aveau de prins diverse specii de fluturi prin
junglă.
Dezbrăcaţi, dar cu încălţăminte şi pălării de paie, stând până la talie în apă, fiecare condamnat
era forţat să taie câte 1m³ dintr-un lemn dur în fiecare zi. Dacă aceste depozite cu lemn erau
supraaglomerate de către prizonieri, ceilalţi erau puşi să lucreze la aşa-zisa ticăloasa ,,Rută zero’’
(,,Route zéro’’), o sadică şi inutilă construcţie a unui drum prin junglă, deoarece în peste 40 de ani de
muncă grea, ,,Ruta zero’’ nu a reuşit niciodată să depăşească 25 de km lungime. Această construcţie a
drumului presupunea tăierea arborilor şi traversarea unor terenuri mlăştinoase, deţinuţii fiind supuşi
riscului de a fi infectaţi cu malarie de către ţânţarul Anopheles ce trăieşte şi în aceste zone tropicale,
cum e şi cazul Guyanei Franceze. Iar detaliile spectaculoase nu se opresc aici! La 6:00 dimineaţa când
începeau munca, prizonierii trebuiau să împingă mai multe cărucioare în care se aflau câţiva gardieni
care aveau să îi supravegheze pe aceştia pe tot parcursul zilei, drumul ţinând câţiva kilometri prin
junglă, de la închisoare şi până unde trebuiau să muncească. După tot acest efort, prizonierii urmau să
facă multe altele şi mai grele pe durata zilei, iar când se făcea ora 18:00 seara şi se termina programul
de lucru, condamnaţii erau nevoiţi din nou să împingă cărucioarele în care se aflau gardienii înapoi
spre penitenciar.
În ceea ce priveşte prinderea fluturilor, prizonierii trebuiau să alerge de la 6:00 dimineaţa până
la 18:00 seara prin junglă în contextul unor asemenea temperaturi ridicate pe care aveau să le suporte,
pentru a prinde specii interesante şi de mari dimensiuni, scopul prinderii acestora fiind mai mult un
moft, nişte dorinţe ale unor personalităţi interesate de acest lucru. Într-un articol foarte bizar dintr-un
ziar tipărit în 1933, un fost oficial francez care a lucrat pe Insulele Diavolului, a discutat despre cum ia învăţat pe prizonierii de aici să identifice un fluture rar şi cum să îl prindă pentru el. Aparent, acest
fost oficial francez pe nume M. Eugene Le Moult, fusese un colecţionar de fluturi rari şi care se
mândrea cu colecţia sa care conţinea cel puţin 4,5 milioane de fluturi rari, ţinuţi în aproximativ 30.000
de cutii. După ce i-a învăţat pe câţiva dintre condamnaţi cum să captureze aceşti fluturi, a explicat cât
de ciudat a fost să vadă ,,criminali şi bandiţi alergând pe toată insula după fluturi’’.
Alte detalii ce atrag atenţia despre colonia penală din Guyana Franceză făcând-o atât de
notorie pentru lumea largă: pe timpul zilei, uneori prizonierii se mişcau având lanţuri legate de
picioare, noaptea fiindu-le puse cătuşe duble la picioare pentru a nu se putea mişca pe timpul
somnului. Fiecare prizonier era obligat să îşi spele la o lună uniforma în dungi roş-albe. De asemenea,
puşcăriaşii făceau baie o singură dată pe săptămână. La lăsarea serii, mulţi puşcăriaşi, când rămâneau
doar ei în celulele lor, se jucau un joc propriu pentru a mai scăpa de rutina zilnică şi pentru a avea un
mod de relaxare, singurul de altfel pe care îl puteau avea în asemenea condiţii. Se dorea ca prizonierii
să nu fie omorâţi brusc de către gardieni sau folosindu-se de una dintre cele două ghilotine, ci de
natură, ei spunând: ,,de ce să îi pedepsim, când îi putem lăsa în mâinile naturii, lucrând muncă grea,
având parte de boli tropicale sau eşuând în a evada?’’. Totuşi, când chiar era necesară aplicarea
pedepsei prin decapitare cu ajutorul ghilotinei, nici aceasta nu se făcea pur şi simplu, ci în anumite
condiţii macabre. De obicei, o decapitare avea loc în urma lovirii sau uciderii unui gardian de către un
prizonier, ghilotina fiind adusă în mijlocul secţiunii libere a curţii penitenciarului de la Saint Laurent
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du Maroni sau celei de pe Insula Regală în cele mai multe cazuri, execuţia fiind făcută de un alt
prizonier, după ce un oficial rostea cuvintele : ,,justiţia a fost servită în numele republicii’’. De
asemenea, în jurul ghilotinei, prizonierii erau forţaţi să îngenuncheze şi să privească decapitările
colegilor lor.
Apropo de aceea deviză a gardienilor cum că puşcăriaşii să fie omorâţi de către natură, în
1931, un caz a fost raportat cum că un prizonier s-ar fi întors către un gardian şi l-a bătut pe acesta
până când a murit. Pentru a-i oferi un exemplu prizonierului respectiv, gardienii l-au lăsat în junglă, iar
când grupul de muncitori s-a oprit, a fost legat de un copac. Astfel, a fost lăsat în mâinile naturii, a
insectelor, a şerpilor şi a foametei. Colegii săi prizonieri au fost duşi în închisori după ce au terminat
activitatea în junglă, lăsându-l pe acesta în spate, legat de un copac. Următoarea zi, condamnatul a fost
găsit în poziţie dreaptă, încă în viaţă, dar tăcut. În ziua ce a urmat a fost găsit mort. Pedeapsa acordată
acestui prizonier a lăsat fără dubii, o impresie permanentă asupra celorlalţi deţinuţi rămaşi şi anume
aceea că vieţile lor sunt cu adevărat în mâinile acestor gardieni.
Gardienii pur şi simplu nu aveau milă absolut deloc pentru deţinuţii care se răneau în timpul
muncii prestate. A fost raportat în nenumărate surse că prizonierii de pe Insulele Diavolului nu purtau
încălţăminte. Erau forţaţi să muncească în junglă fără a avea nicio protecţie în privinţa picioarelor lor.
Dacă cineva dintre deţinuţi se rănea, gardienii aveau puţină preocupare faţă de acest lucru. În unul
dintre cazuri, un bărbat de vârstă medie şchiopăta mai în spatele rândului, după ce a muncit toată ziua
în junglă, iar un gardian devenind nervos din cauza mersului prea încet a prizonierului a încercat să îl
ia pe sus, dar omul i-a arătat degetul de la picior care sângera foarte tare.
Gardianului nu i-a
păsat deloc şi îl împingea să meargă înainte. Puşcăriaşul a încercat să meargă mai repede, dar s-a oprit
din nou din cauza durerii. De această dată, gardianul l-a lovit tare în spate. Omul n-a avut decât să
continue să meargă, altfel risca să fie bătut până când murea sau să înfrunte alte pedepse pentru
nesubordonare.
Cu atâtea orori de înfruntat, cu atâtea lucruri inumane şi aproape imposibil de suportat, foarte
puţini rezistau, cei mai mulţi mureau de foamete sau din cauza frigului din celule. Interesant este ceea
ce se întâmpla cu cadavrele lor după ce mureau. Trupurile prizonierilor erau aşezate în roabe şi
descărcate în ocean când apunea soarele. Un clopot de înmormântare suna apoi, care putea fi la fel de
bine asociat cu un clopot ce anunţa cina pentru rechini, rechinii începând să se învârtă în cerc
aşteptând ca orice parte a cadavrelor sau chiar ele în sine să se prăbuşească în apă.
Ca în orice caz, banii fac diferenţa şi această chestiune era valabilă chiar şi în cadrul coloniei
penale franceze de aici, în ciuda atâtor interdicţii şi puţinor drepturi pentru deţinuţi. În ciuda acestui
lucru, condamnaţii care erau mai norocoşi şi aveau familii sau prieteni care aveau posibilitatea de a le
trimite bani, deşi acest lucru era total interzis pe Insulele Diavolului, mai puteau restrânge din
activităţi privind munca grea sau să scape de anumite lucruri, dar trebuiau să aducă şi gardienilor la
cunoştinţă acest fapt chiar cu preţul bătăilor şi altor pedepse, iar practica era ca gardienii să păstreze un
sfert din sumă pentru ei, iar restul banilor să i se de-a prizonierului. Oricum, acest lucru s-a
materializat de foarte puţine ori în istoria închisorilor de aici.
În ciuda imposibilităţii de a evada din penitenciarele coloniei penale franceze de aici, unii au
făcut-o, întorcându-se la ,,civilizaţie’’ din nou. Unul dintre ei şi cel mai cunoscut de altfel este Henri
Charrière, cunoscut ca şi ,,Papillon’’, căruia i se alătură şi René Belbenoit. Evadările lor sunt
cunoscute pentru că tot ei le-au povestit cu lux de amănunte în autobiografiile scrise în timp ce erau
prizonieri în aceste locuri. Alţi puşcăriaşi care au scăpat de pe Insulele Diavolului sunt: Charles
Brunier, Pierre Bougrot, Clément Duval sau Marius Jacob, şi ei deveniţi cunoscuţi tot datorită
autobiografiilor lui Henri Charrière şi René Belbenoit, fiind amintiţi în acestea ca prieteni ai lui
Papillon în cea mai mare parte dintre ei. Cu siguranţă au mai fost şi alţii care au reuşit să evadeze, însă
au păstrat anonimatul. Toţi au evadat cu ajutorul singurei căi de scăpare, pe apă.
Dar aceste cazuri au fost numai excepţii, cei mai mulţi au murit din cauza foametei în
principal, a sistemului sanitar limitat din cadrul penitenciarelor şi din cauza bolilor tropicale din
această zonă, la care se mai adaugă şi multe alte cauze amintite anterior. Rezultatul? Din cei
aproximativ 70.000 de persoane care au fost de-a lungul a 94 de ani în închisorile de pe Insulele
Diavolului, mai puţin de 2.000 de prizonieri s-au întors cu viaţă, dar aproape în totalitate dintre aceştia
2.000 atunci când închisorile începeau să se închidă pe rând, una câte una (perioada 1938-1946),
existând cazuri excepţionale de evadare, foarte puţini ducând la bun sfârşit sentinţele lor.
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Notorietatea acestui loc şi a Guyanei Franceze a căpătat amploare şi prin primirea
supranumelor de ,,iadul verde’’ (datorită insulelor care erau adevărate jungle) sau ,,ghilotina seacă’’
(după numele autobiografiei lui René Belbenoit).
Care a fost motivul închiderii penitenciarelor din Guyana Franceză? Cu siguranţă cartea scrisă
chiar din aceste locuri de fostul condamnat, René Belbenoit şi publicată în 1938, intitulată ,,Ghilotina
seacă, 15 ani printre morţi vii’’ (,,Dry guillotine, 15 years among the living dead’’), cunoscută şi ca
,,Am evadat de pe Insula Diavolului’’ (,,I escaped from Devil’s Island’’). Cartea a creat o imagine
foarte proastă penitenciarelor de pe Insulele Diavolului, în acelaşi an, 1938, guvernul francez refuzând
să mai trimită prizonieri aici, închisorile golindu-se în 1946 definitiv. Atunci, ultimii condamnaţi
rămaşi au avut de ales intre a ramâne în Guyana Franceză sau să se întoarcă în Franţa, cei mai mulţi
alegând variantă din urmă, evident. Pe lângă elementul decisiv reprezentat de această autobiografie de
excepţie, conştiinţa poporului francez a fost în cele din urmă agitată şi de revelaţia reporterilor care au
vizitat această ţară în urma poveştilor îngrozitoare auzite şi de eforturile lui Charles Pean, un ofiţer din
Armata Salvării, care a scris numeroase articole despre condiţiile dure şi aspre din colonia penală de
aici.
După cum am precizat încă de la început, toată această poveste a închisorilor de pe Insulele
Diavolului şi a celor învecinate care au constituit colonia penală din Guyana Franceză, a avut scop
politic, acela de colonizare, scopul acestei politici numită ,,dublaj’’ (,,doublage’’) fiind să promoveze
aşezările permanente prin încurajarea aşa-numiţilor ,,bărbaţi liberi’’ să se căsătorească cu femei native
din această ţară sau venite din puşcăriile din Franţa şi să îşi stabilească familii şi case. Ca urmare,
câteva sute de femei voluntare din puşcăriile din Franţa aterizau în colonia penală la mijlocul secolului
al-XIX-lea, aşteptându-se să stea cu viitorii lor soţi, dar experimentul s-a încheiat prematur prin eşec,
din lipsa voluntariatului şi a faptului că extrem de puţini prizonieri scăpau cu viaţă ducându-şi
sentinţele până la capăt. Aşadar, ,,dublajul’’ a reprezentat şi el un eşec, la fel ca toate celelalte
încercări de colonizare a acestui teritoriu de către francezi de până atunci.
TURISMUL LITERAR - CONTROVERSE ŞI IMPACTUL AUTOBIOGRAFIILOR
,,DRY GUILLOTINE’’ ŞI ,,PAPILLON’’ ASUPRA GUYANEI FRANCEZE
Turismul literar este un concept ce poate fi definit ca acel tip de turism cultural legat de
evenimente sau personaje fictive sau reale dintr-o carte, implicând în acelaşi timp şi vizitarea acelor
locuri amintite în carte.
Exemple de cărţi care au avut un succes atât de mare pe plan mondial încât au culminat cu
creşterea masivă a numărului vizitatorilor acelor locuri în scop turistic sau chiar au devenit atracţii
turistice: ,,Crima din Orient Express’’ de Agatha Cristie, ,,Codul lui Da Vinci’’ de Dan Brown sau
,,Dracula’’ de Bram Stocker precum şi altele. În urma publicării lor, ruta liniei feroviare numită Orient
Express ca şi trenul de altfel ce lega Parisul de Istanbul odinioară, devenea foarte cunoscută, la fel ca
şi Muzeul Louvre din Paris şi alte locuri descrise în cartea lui Dan Brown sau Castelul Bran din
România, din romanul lui Bram Stocker. Alte două exemple de acest gen sunt şi romanele
autobiografice ,,Dry Guillotine’’ (,,Ghilotina seacă’’) a lui René Belbenoit şi ,,Papillon’’ a lui Henri
Charrière, care au făcut mult mai cunoscută Guyana Franceză decât fusese până atunci, în prezent,
închisorile de pe Insulele Diavolului descries de aceştia devenind principalele atracţii de pe harta
turistică a ţării. Datorită celor două cărţi, majoritatea turiştilor ce vizitează această ţară, o asociază
imediat cu fostele închisori de pe Insulele Diavolului.
Pe de altă parte, tot în contextul turismului literar, este necesară a face distincţia între turismul
literar legat strict de text şi cel legat de autor, deoarece în mai multe cazuri, viaţa scriitorului s-a
dovedit a fi mult mai interesantă şi atractivă decât cartea în sine. La fel cum numele scriitorului Franz
Kafka este asociat cu oraşul Praga şi numele scriitorilor René Belbenoit şi Henri Charrière au devenit
repere pentru fostele închisori de pe Insulele Diavolului din Guyana Franceză, fiind un alt exemplu de
valorificare a moştenirii culturale a unui respectiv teritoriu.
Multe cărţi şi articole scrise în decursul timpului despre Insulele Diavolului au fost scoase din
tipar, unele pline de inexactităţi şi exagerări. Autorii au folosit exagerări şi alte neadevăruri folosinduse de suportul real plin de întâmplări inumane ale prizonierilor din acele închisori. Însă, în mod ironic,
una dintre relatări sau cel puţin una diferită de a celor mai mulţi cu privire la acest loc, este a lui
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Francis Lagrange, care a trăit câţiva ani în această colonie penală, alegând să rămână în Guyana
Franceză chiar şi după ce a fost eliberat la 1946, la vârsta de 68 de ani. În cartea sa intitulată ,,Flag on
Devil’s Island’’ (,,Steagul de pe Insula Diavolului’’), el nu a negat nedreptăţile şi atrocităţile la care
erau supuşi deţinuţii, dar a precizat că erau nişte excepţii şi că administraţia încerca să le corecteze. De
asemenea, el a mai spus că ,,este important să ne amintim că a fost colonie penală, nu tabără de vară,
că nedreptăţile erau aproape comune cu cele din alte închisori din fiecare colţ al lumii’’, adăugând că
nu a fost mai rea în comparaţie cu multe alte închisori, considerând-o totuşi acceptabilă.
Spre deosebire de cartea ,,Dry Guillotine’’ a lui René Belbenoit, ,,Papillon’’ scrisă de Henri
Charrière a fost una foarte controversată, mulţi autori sau critici văzând-o ca pe o imaginaţie fictivă
care conţine o mulţime de invenţii şi exagerări.
Dacă luăm ca şi criteriu de bază cronologia, ,,Dry Guillotine’’ a fost publicată înaintea lui
,,Papillon’’, 1938 faţă de 1969. Cele două autobiografii se aseamănă foarte mult, conţinând propriile
întâmplări trăite de cei doi foşti prizonieri, existând chiar şi anumite paragrafe asemănătoare prezente
într-o parte şi alta. Ambele lucrări au fost concepute în cea mai mare parte a lor în timpul detenţiei,
chiar în celule sau pe unde apucau să scrie.

Fig. 3. René Belbenoit şi cartea sa ,,Dry Guillotine’’.
(Surse: www.ceskatelevize.cz şi niteowljr.files.wordpress.com)
În cele ce urmează, mă voi axa pe un rezumat al celor mai importante întâmplări din vieţile
fiecăruia în parte dintre cei doi expuse în propriile lor autobiografii, iar la final concluzionând prin a
spune ce impact au avut aceste două cărţi.
Ca în orice lucru cunoscut, există şi o parte a istoriei neştiute, acea umbră nevăzută a istoriei
fiind de cele mai multe ori prezentă şi mult mai interesantă decât ceea ce s-a făcut cunoscut ulterior.
Este şi cazul lui René Belbenoit, a cărui viaţă a fost parcă ruptă de realitate, parcă desprinsă din nişte
poveşti cu evenimente şi întâmplări nemaivăzute, rar întâlnite. Deşi ,,Papillon’’ l-a făcut celebru în
întreaga lume pe Henri Charrière pentru viaţa sa aventurieră, în realitate, deşi cu un succes mai mic
decât a lui Henri Charrière, viaţa lui René Belbenoit a conţinut elemente mult mai interesante în
comparaţie cu acesta din urmă şi veţi vedea de ce afirm acest lucru.
1923, Saint Laurent du Maroni, Guyana Franceză. Un prizonier în vârstă de 24 de ani, originar din
Paris, scund de statură, este debarcat aici ca orice alt prizonier al vremii, în ceea ce avea să se
numească colonia penală franceză. Era René Belbenoit, care fusese condamnat cu un an în urmă
(1922) din cauza comiterii a două furturi non-violente şi relativ minore de la angajatori şi trimis la opt
ani de muncă forţată în aceste locuri, ceea ce însemna că va trebui să rămână în Guyana Franceză
pentru toată viaţa. A fost prizonierul cu numărul 46.635 al acestei colonii penale. Se spune că ar fi
avut cinci încercări de evadare, prima dintre ele având loc chiar în timp ce era pe vas şi se îndrepta
către Guyana Franceză. El nu a pierdut timpul deloc şi prin urmare, la doar două săptămâni după
sosirea aici, a încercat din nou să evadeze împreună cu un condamnat, luând o plută până în Surinam
(atunci, Guyana Olandeză), reuşind în mod surprinzător să ajungă acolo, dar cei doi fiind prinşi de
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autorităţile din această ţară şi întorşi la închisoare. Nu numai că aceste încercări de evadare i-au mărit
sentinţa originală cu doi ani la prima abatere şi cu cinci la cea de a doua şi tot aşa, dar a suportat şi
pedepse greu de îndurat din partea gardienilor care au fost la un pas de a-i aduce sfârşitul, cel puţin
una dintre ele. În tot acest timp petrecut în detenţie, el s-a simţit neîndreptăţit şi izolat, mulţi alţii dintre
condamnaţi comiţând infracţiuni mult mai grave ca ale sale. Cu toate aceste încercări de a scăpa din
iadul prezent pe insule, mărindui-se pedeapsa de fiecare dată de la opt ani cât avea să stea în mod
normal, la mult mai mulţi ani, René avea să îşi petreacă cam 12 ani în aceste locuri, până în 1935
cândva evada pentru totdeauna.
Gândindu-se la orice cale de a evada, René a realizat printre altele că un talent pentru scriere
putea fi chiar cel mai bun pariu pentru supravieţuire şi ulterior pentru evadare, aşa că şi-a folosit
această abilitate de a povesti încercări de evadare şi întâmplări de zi cu zi din aceste închisori,
începând să îşi scrie ideile pe foi. Acest manuscris de fapt, care a fost conceput în timpul şederii aici, a
fost protejat printr-un înveliş de ulei pentru a-l putea proteja de furtuni şi alte evenimente naturale,
astfel a putut supravieţui.
În 1926, scriitoarea Blair Niles sosea în Guyana Franceză chiar la faţa locului, la aceste
închisori, cu scopul de a sta de vorbă cu câţiva deţinuţi pentru a afla diferite lucruri despre închisorile
de pe Insulele Diavolului pe care voia să le publice în viitoarea sa carte. Norocul avea să îi surâdă lui
Belbenoit, care a fost ales printre alţi prizonieri să stea de vorba cu Blair Niles. A fost o întâlnire care
avea să aducă beneficii reciproce, scriitoarea cerându-i să dea exemple de posibilităţi de evadare, iar
acesta oferindu-i o serie de astfel de perspective improbabile pe care le scrisese în notiţele sale. Ea
avea să îi plătească aproximativ 100 de franci, cumpărând toate notiţele pe care le scrisese René
Belbenoit până atunci. El se va folosi de această sumă de bani pentru a finanţa următoarele două
evadări. Dintre aceste două, o scăpare nereuşită a dus la o pedeapsă extremă, aproape fatală. Blair
Niles în schimb, se va întoarce în S.U.A şi va folosi datele de la el şi alţi condamnaţi pentru a concepe
o biografie ficţionalizată a coloniei penale din Guyana Franceză bazată pe experienţele autorului cu
prizonieri politici. Lucrarea s-a intitulat ,,Condamned to Devil’s Island’’ (,,Condamnat către Insula
Diavolului’’) şi a fost publicată în anul 1928. În anul următor avea să se realizeze şi un film pe baza
cărţii care va influenţa mişcările internaţionale de reformă ale penitenciarelor.
Atâţia ani de torturi fizice la care a fost supus René Belbenoit, a determinat şi căpătarea unei
audienţe, câştigând de partea sa o reţea de prieteni care era esenţială pentru supravieţuirea lui acolo şi
de ce nu, pentru încercările de evadare ale acestuia. Un amănunt semnificativ privind existenţa lui
acolo, l-a constituit faptul că avea o pensie de veteran care îl scutea de munca mai grea la care ar fi
trebuit să fie supus.
O altă controversă în care a fost implicat, a fost un lucru nebunesc de-a dreptul, acesta având o
aventură cu fiica de 16 ani a unui administrator al uneia dintre închisorile de acolo. După ce norocul ia surâs când a întâlnit-o pe scriitoarea Blair Niles, acesta mai avea să lovească şi a doua oară, când o
echipă americană de filmări îi oferă lui Belbenoit aparent 200 de dolari în schimbul cunoaşterii unei
evadări dramatice. În ciuda răspunsului lui René Belbenoit care a fost unul simplu: ,,pe mare’’,
regizorul a replicat: ,,ar trebui ca evadarea să aibă loc prin junglă, întâlnind animale feroce, şerpi,
mlaştini…ar fi mult mai captivant’’. Poate că de la această echipă americană de filmare, lui Belbenoit
i-a venit idea să încerce şi o altă cale de scăpare decât cele precedente, prin junglă. Prin urmare, a mai
luat cu el alţi cinci prizonieri cu care a stat în junglă, când la un moment dat, după câteva zile fără a
avea apă şi mâncare când deja şansele de supravieţuire se micşorau din ce în ce mai mult, s-au întâlnit
în mod surprinzător cu un alt grup de evadaţi din închisorile de pe Insulele Diavolului. Dar asta nu e
tot! În asemenea condiţii, fără mâncare de atâtea zile, René împreuna cu grupul său de evadaţi, vor
comite un act de canibalism, omorându-i şi mâncându-i pe membrii celuilalt grup de condamnaţi cu
care se întâlnise în junglă.
El nu s-a lăsat niciodată descurajat de evadările sale anterioare soldate cu eşecuri, iar după ce a
comis această faptă oribillă cu ceilalţi cinci colegi prizonieri, a scăpat pe ocean într-un final, folosind
banii de la echipa de filmare şi cumpărând o barcă de 19 m şi câteva provizii. Asta se întâmpla în anul
1935, când evada definitiv de pe Insulele Diavolului, pe apă.
Şi dacă până acum aventurile lui René au fost incredibile, ce va urma în continuare va
reprezenta poate apogeul acestora! El şi cei cinci prizonieri aveau să ajungă în Trinidad-Tobago, o
insula mică la nord de Guyana şi Venezuela. Aici, grupul a fost despărţit de către autorităţile din
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această ţară, René Belbenoit continuându-şi călătoria pe cont propriu. Ajungea în Peninsula Guajira
din nordul Columbiei, trăind cu un trib indian aproximativ un an, find obligat să işi ia şi o nevastă din
acest trib. Mai mult ca sigur a fost o experienţă de neuitat şi care avea să îi folosească puţin mai târziu,
când va părăsi acest trib şi se va îndrepta către America Centrală, la vest de Columbia, în ţara vecină,
Panama. În mod surprinzător şi aici va petrece cam şapte luni cu un trib nativ de amerindieni numit
Kuna, unde va captura fluturi pentru a-i vinde şi a obţine bani în acest mod. Cu banii câştigaţi va
putea ajunge în El Salvador, mai la nord-vest de Panama. La El Salvador se va ascunde într-o navă, în
mod ilegal, cu care va ajunge tocmai la Los Angeles, în S.U.A, traversând toată coasta de vest a
Mexicului. Se întâmpla la 1937.
Aşadar, după ce în 1935 evada de pe Insulele Diavolului, îşi va petrece alţi doi ani cu
aproximaţie până când în sfârşit va ajunge din nou la civilizaţie. În tot acest timp, indiferent de locul în
care s-a aflat, a purtat cu el manuscrisul pe care l-a scris în puşcărie protejat cu un înveliş din ulei.
Povestea sa va atrage instantaneu atenţia mass-mediei şi asta pentru tot restul vieţii, apărând în diferite
seriale de televiziune sau articole din Los Angeles Times şi New York Times. Publicitatea sa a fost
amplificată fără doar şi poate de publicarea în 1938 de către E.P.Dutton în S.U.A a cărţii sale pe care a
denumit-o ,,Dry Guillotine, fifteen years among living dead’’ (,,Ghilotina seacă, 15 ani între morţi
vii’’), cunoscută şi ca ,,I escaped from Devil’s Island’’ (,,Am evadat de pe Insula Diavolului’’). Toate
cele povestite până acum se regăsesc în această carte ca şi propriile experienţe trăite de René
Belbenoit, dar în această lucrare mai apar şi detalii despre copilăria sa, capturarea, condamnarea şi
transportul ulterior în Guyana Franceză, iar pe lângă suferinţa sa şi a partenerilor şi brutalitatea
gardienilor, oferă o perspectivă asupra structurii sociale a grupului de condamnaţi, deţinuţii mai vechi
sau mai agresivi încercau să i-a de partea lor tineri pentru a se folosi de ei în funcţie de scopurile lor.
,,Dry Guillotine’’ reprezintă un volum de numai puţin de aproximatv 900 de pagini, care
conţine inclusiv ilustraţii, broşura oficială a prizonierului şi mai multe pachete de ţigări aplatizate.
Cartea a depăşit 1 milion de exemplare şi a inspirat puternic ,,Papillon’’, 31 de ani mai târziu. A fost
tipărită de 14 ori în doar două luni de la lansare. Se spune că unele din aventurile lui Belbenoit se
regăsesc şi în cartea lui Henri Charrière, ,,Papillon’’. De asemenea, se mai spune că în timpul
închisorii, René Belbenoit şi-ar fi pierdut aproape toţi dinţii.
Viaţa lui a fost una zbuciumată şi plină de întâmplări încă din copilărie, la trei ani fiind părăsit
de mamă şi trimis să stea cu bunicii săi, care au murit amandoi când el avea vârsta de 12 ani. Astfel, sa mutat cu un unchi de-al său, lucrând pentru el la un club de noapte popular din Paris, Café du rat
mort. Chiar şi după ce a ajuns la civilizaţie, a mai avut probleme cu legea mulţi ani de atunci înainte.
A trăit din 1899 şi până în 1959. Care a fost impactul cărţii ,,Dry Guillotine’’? Unul decisiv pentru
înhiderea coloniei penale franceze, prin conferirea unei imagini foarte proaste a puşcăriilor de acolo, în
1938 când a fost publicată cartea, guvernul francez refuzând să mai trimită prizonieri în Guyana
Franceză.
Dacă am vorbit despre ,,Dry Guillotine’’, nu avem cum să nu amintim şi de ,,Papillon’’ scrisă
de Henri Charrière. Ca şi ,,Dry Guillotine’’ şi ,,Papillon’’ este o autobiografie în care autorul îşi
descrie toate întâmplările de care a avut parte în închisorile de pe Insulele Diavolului. Henri Charrière
a trăit între anii 1906-1973, dintre care, nouă ani avea să îi petreacă în închisorile din Guyana Franceză
(între 1933-1941). 1931 este anul în care Charrière este condamnat pe viaţă pentru uciderea unui
proxenet pe nume Roland Legrand, spune el pe nedrept şi trimis în Guyana Franceză, în închisorile de
pe Insulele Diavolului. Toată viaţa sa a susţinut ca este nevinovat şi că nu el l-a ucis pe acel proxenet.
Totuşi, el este îmbarcat către Guyana Franceză unde trebuia să îşi trăiască tot restul vieţii.
Timp cât a stat aici, a avut după spusele sale, nouă tentative de evadare, avându-l ca prieten de
nădejdie pe tot parcursul anilor, pe Louis Dega, un falsificator de bani. El şi Louis Dega se cunoşteau
dinainte, trimişi amândoi prima dată la închisoarea din Caen. Parteneriatul lor a început chiar în timpul
călătoriei din Franţa către Guyana Franceză, pe vas, într-una din acele 30 de minute pe zi cât îi scoteau
pe prizonieri la aer, când Henri Charrière i-a propus lui Dega să îi ofere protecţie împotriva celorlalţi
prizonieri în schimbul unei sume de bani care voia să îi folosească pentru a evada.
Una dintre celebrele lui încercări de evadare de pe Insulele Diavolului a fost plănuită la
infirmierie, alături de prietenul său Louis Dega şi alţi doi prizonieri pe care i-a întâlnit acolo, André
Maturette şi Clousiot. Toţi cei patru au planificat să folosească o barcă cu ajutorul coloniei penale de
leproşi de pe Insula Pigeon (ţara Saint Vincent şi Grenadine), însă evadarea a eşuat, fiind prinşi de
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autorităţi în Trinidad-Tobago şi întorşi în Guyana Franceză. De asemenea, Charrière este celebru
pentru că a rezistat doi ani închis în captivitate, în izolare completă, în celulele de pe Insula Sf Joseph
(Saint Joseph). În primele şase luni cât a stat în celulă, a primit cu ajutorul lui Louis Dega câteva nuci
de cocos, acesta ajungând între timp să aibă o funcţie în administraţie datorită banilor pe care îi deţinea
şi a unor legături create cu anumite persoane, lucru care i-a mărit pedeapsa iniţială cu încă şase luni lui
Charrière. Întrebat de un administrator de acolo cine i-a trimis nucile de cocos, în timp ce i s-a pus o
bâtă la gât de doi gardieni, a refuzat de fiecare dată să îi zică administratorului, întrebat fiind la fiecare
şase luni acelaşi lucru până când recunoştea, într-un final lăsându-l memoria stând atât timp închis
acolo, primind porţii de mâncare pe jumătate şi devenind aproape nebun, când chiar nu îşi mai putea
aminti cine i-a trimis nucile de cocos, a fost eliberat într-un final. În perioada în care a stat la
penitenciarul din Saint Laurent du Maroni şi-a gravat porecla ,,Papillon’’ pe jos în interiorul celulei cu
numărul 47.

Fig. 4. Henri Charrière în timpul procesului şi la câţiva ani după evadare.
(Surse: es.paperblog.com şi criminalia.es)
Henri Charrière avea să scape într-un final cu ajutorul unui sac umplut cu nuci de cocos cu
care a înfruntat valurile şi curenţii oceanici de coastă a nordului Americii de Sud, însoţit fiind de un alt
prieten pe nume Sylvain. Deşi au evadat într-un mod inedit şi greu de realizat, ei au ajuns până în
Venezuela, unde au fost prinşi şi trimişi la lagărele de detenţie de lângă oraşul El Dorado, un mic oraş
de altfel. Între timp, Charrière a fost eliberat şi a devenit faimos datorită poveştii sale pe care avea să o
scrie când se afla în detenţie pe Insulele Diavolului. Ulterior, a devenit cetăţean venezuelian şi a
prosperat acolo cu mici afaceri, conducând câteva restaurante, baruri şi cluburi de noapte, căsătorinduse şi ducând o viaţă normală.
Cartea scrisă de Henri Charrière a fost numită ,,Papillon’’ care înseamnă ,,fluture’’ în limba
franceză şi conţine detalii din momentul în care a fost condamnat (1931) şi până în 1945. Acesta avea
un tatuaj mare pe piept cu un fluture, tatuaj făcut în 1926 când se afla într-un batalion disciplinar în
Calvi şi simboliza speranţa de libertate. În închisorile de pe Insulele Diavolului avea să fie cunoscut şi
după porecla ,,Papillon’’. Autobiografia ,,Papillon’’ este o poveste de aproape 750 de pagini despre
brutalitate, eroism, trădare şi onoare, care îl are în prim plan pe Charrière, dar care în realitate este mai
mult o biografie ficţionalizată în mare măsură, multe dintre faptele prezentate ca aparţinând vieţii lui,
fiind experimentate de alţi prizonieri, printre care Marius Jacob, René Belbenoit, Charles Brunier,
Pierre Bougrat sau Clemént Duval, autorul cărţii însuşindu-şi multe fapte pe care le-au trăit de fapt alţi
colegi prizonieri de ai săi.
Lucrarea ,,Papillon’’ a fost publicată în Franţa prima dată, în anul 1969 şi a fost intens
criticată din cauza motivelor anterioare, mulţi autori suspicioşi dorind să dovedească că Henri
Charrière a minţit în mai multe privinţe şi că lucrarea sa nu trebuie privită de public ca fiind aşa de
spectaculoasă pe cât ar vrea să pară. În cartea sa, Charrière utilizează dialogul de foarte multe ori, în
ceea mai mare parte a ei de fapt.
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În decembrie 1969, la câteva luni după lansarea cărţii, editorul
Robert Laffont a trimis un bibliotecar, pe Roger John Ségalat la locul
de poveste să verifice veridicitatea cărţii. Ségalat a detectat mai
multe elemente false şi a povestit expediţia sa într-o carte intitulată
,,Sur le traces de Pappilon’’ (,,Pe urmele lui Papillon’’), pe care a
abătut-o totuşi de la publicare. În cartea sa din 1974, editorul Laffont
care dă un pasaj laudativ a lui Henri Charrière, nu va spune nimic
despre descoperirile lui Ségalat.
Cu un talent la scris şi la povestit a lui Henri Charrière şi o
idee genială a publicistului său care l-a sfătuit ca în loc de biografie
să îi spună autobiografie pentru că ar atrage şi mai mult publicul
fiind mai interesantă dacă el ar fi trăit toate acle momente din carte,
decât să le fi povestit şi pe ale altora, a fost de ajuns ca ,,Papillon’’ să
devină foarte cunoscută, chiar şi în ciuda criticilor şi controverselor.
Charrière a susţinut până la moartea sa, în 1973 că este adevărat tot Fig. 5. Cartea ,,Papillon’’ a lui
Henri Charrière.
ce este scris în carte, ceea ce în realitate a fost cel mai probabil un
(Sursa: www.flickr.com)
pact în acest sens între el şi publicistul Robert Laffont.
Au existat două cărţi care au ,,sfâşiat’’ practic ,,Papillon’’. Una dintre ele se numeşte ,,Les
quatre vérités de Papillon’’ (,,Cele patru adevăruri ale lui Papillon’’) de Georges Ménager, un studiu
bine documentat al acestei false compasiuni care face sistematic din criminal, victimă. Georges
Ménager, un jurnalist de investigaţie, decide să îşi concentreze atenţia asupra unui caracter de renume
mondial. Demistificarea legendei prin exhumarea pieselor, documentelor, amintirilor de poliţişti,
avocaţi. Potrivit procesului verbal, Charrière a fost identificat de mai mulţi martori. Acest lucru pune
sub semnul întrebării complotul cărţii lui Henri Charrière, scăpând pentru a se răzbuna pentru că a fost
acuzat pe nedrept.
Cea de a doua carte este ,,Papillon épinglé’’ (,,Fluturele fixat’’) a lui Gerard de Villiers. Acest
studiu arată că lucrarea este deosebit de controversată, de exemplu scăparea de pe Insulele Diavolului
nu a fost niciodată observată de sistemul penitenciar spre deosebire de eliberarea lui care este întradevăr înregistrată de administraţie. Gerard de Villiers a menţionat că numai 10% din carte reprezintă
adevărul.
La aceste două controverse, se adaugă o alta, aceea că scriitorul Max Gallo a fost numit coautor ascuns la această carte.
Au fost pasaje asemănătoare cu cartea ,,Dry Guillotine’’ a lui René Belbenoit, anume:
amândoi au relatat că au apelat la canibalism pentru a supravieţui, amândoi au declarat că au trăit cu
triburile indiene Guajira din Peninsula Guajira din nordul Columbiei, ambii declarând, de asemenea că
au avut neveste din acest trib.
Care a fost impactul cărţii ,,Papillon’’? Tocmai toate aceste controverse au dus şi mai mult la
publicitatea ei, devenind cea mai cunoscută carte scrisă vreodată despre închisorile de pe Insulele
Diavolului şi despre Guyana Franceză implicit, făcând mult mai cunoscută această mică ţară. Cartea a
fost vândută în peste 13 milioane de exemplare în întreaga lume, fiind copiată şi tradusă în mai multe
limbi străine. ,,Papillon’’ a fost descrisă ca fiind ,,cea mai mare poveste de aventură a tuturor
timpurilor’’ (Auguste Le Breton) şi ,,un clasic modern de curaj şi entuziasm’’ (Janet Flammer, The
New Yorker). Această autobiografie a avut un aşa mare succes, încât s-a făcut şi un film numit
,,Papillon’’ în anul 1973.
Chiar şi după moartea lui Henri Charrière şi după peste 30 de ani de la publicarea cărţii şi
apariţiei filmului, controversele tot nu s-au terminat. În anul 2005, un fost condamnat al închisorilor de
pe Insulele Diavolului, Charles Brunier, în vârstă de 103 ani atunci, declara şi pretindea că el este
sursa de inspiraţie de fapt pentru ,,Papillon’’, dovedind că şi el are un tatuaj cu un fluture pe piept,
exact ca Henri Charrière.
Anul acesta, în 2017 a apărut un film de producţie americano-spaniolo-ceh, numit tot
,,Papillon’’, care a dorit să readucă în amintirea publicului povestea lui Henri Charrère.
Există multe asemănări între cărţile celor doi autori (René Belbenoit şi Henri Charrière) şi
între poveştile lor de viaţă, plus că ambii s-au aflat pentru o perioadă în acelaşi timp în închisorile de
pe Insulele Diavolului, timp de doi ani, între 1933 şi 1935, până când René Belbenoit a reuşit să
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evadeze şi să plece de acolo. Ceea ce mi se pare greu de crezut şi foarte dubios, este faptul că cei doi
au avut timp şi mai ales condiţiile necesare pentru a scrie cărţile în mare parte din conţinutul lor chiar
în timpul detenţiei, cu un asemenea program de lucru, de la 6:00 dimineaţa până la 18:00 seara şi cu
atâtea obstacole de înfruntat, iar lucrurile sunt mult mai complexe de atât, nu mai spun că au reuşit să
poarte cu ei manuscrisurile, indiferent de locurile în care s-au aflat fără a le pierde. Chiar şi asa,
poveştile lor au ajuns cu success la public.
În decembrie 2008, o ficţiune documentară ,,Cayenne-Hollywood’’ a fost difuzată în Franţa de
canalul ,,Histoire’’, documentarul trasând viaţa celor doi bărbaţi şi împletirea uluitoare a destinului lor.
TURISMUL ACTUAL ÎN GUYANA FRANCEZĂ - ÎNCHISORILE DE PE
INSULELE DIAVOLULUI
Guyana Franceză este o ţară relativ mică, cu o suprafaţă de 86.504 km², care poate fi
structurată în două părţi aproximativ egale ca şi întindere: partea sudică este un areal foarte împădurit
în care se află Parcul Naţional Amazonian al Guyanei Franceze, iar partea nordică reprezintă un areal
în care se află toate aşezările umane, cu alte cuvinte se poate delimita o parte sudică, sălbatică şi o
parte nordică unde se află practic populaţia ţării. Cum jumătatea sudică a ţării unde se află acest parc
naţional este foarte greu accesibilă şi nevalorificată din punct de vedere turistic, Guyanei Franceze îi
rămâne să valorifice jumătatea nordică a ţării, unde principalele două atracţii turistice le constituie:
ruinele închisorilor din fostele sisteme penitenciare de la Saint Laurent du Maroni şi de pe Insulele
Diavolului, respectiv Centrul spaţial guyanez aflat în prelungirea oraşului Kourou. Cele două atracţii
turistice se află în strânsă legătură şi vom vedea mai târziu de ce.
Rezultatul turismului actual în Guyana Franceză privind vizitarea principalelor două obiective
turistice? Peste 50.000 de turişti anual. Mult sau puţin? Cu siguranţă se poate mult mai bine de atât.
De obicei, turiştii care vor să viziteze o ţară străină, iau odată cu ei şi un bagaj de cunoştinţe,
aşteptări şi legende generate de ceea ce se ştie despre identitatea şi imaginea acelei ţări, iar acest bagaj
va interacţiona cu ceea ce vor găsi la destinaţie. În cazul nostru, pincipalul motiv pentru care un turist
străin vizitează Guyana Franceză îl constituie închisorile de pe Insulele Diavolului şi închisorile de la
Saint Laurent du Maroni. Cei mai mulţi asociază aceste închisori cu Papillon (Henri Charrière după
numele său real) datorită succesului avut de autobiografia cu acelaşi nume. Curioşii ce se încumetă să
viziteze aceste locuri, vor rămâne în mare parte destul de dezamăgiţi de infrastructura turistică care
susţine practic legendele locurilor de aici descrise de cei mai faimoşi foşti prizonieri în măsura în care
sunt cunoscuţi ei: René Belbenoit şi Henri Charrière.
Cel mai bun moment pentru a vizita Guyana Franceză este în timpul verii sau în sezonul uscat
din iulie-decembrie. După aceea, urmează martie, care este relativ uscată, cuvântul ,,relativ’’ utilizat
din cauza faptului că deşi în timpul sezonului uscat, există chiar şi atunci scurte ,,duşuri’’ aproape
zilnic.
Pentru aproximativ 100 de ani, oamenii înfruntau rechini şi curenţi puternici pentru a evada de
pe cele trei insule în vederea ajungerii pe uscat. Astăzi, traficul se desfăşoară în ambele direcţii pentru
turiştii cu gusturi neobişnuite care se îndreaptă către insulele aflate circa 11 km de coastă. Vapoarele
fac curse regulate şi elicopterele zboară deasupra blocurilor de celule aflate în ruină cele mai multe
dintre ele, unde viţa-de-vie şi lianele caută să ascundă insulele de partea hidoasă a lor. Dar asta este
doar o faţadă, fantomele prizonierilor sunt peste tot printre ruine, locurile acestea fiind mai mult ca
sigur bântuite.
Este foarte clar că o excursie pe Insulele Diavolului nu este pentru oricine, cândva una dintre
cele mai ticăloase colonii penale din istorie şi nu poate fi justificată ca o simplă excursie atât timp cât
Guyana Franceză nu este un loc foarte accesibil în care poţi ajunge. Din nefericire, din cauza
inacesibilităţii teritoriului ţării dinspre sud, sud-vest şi sud-est prin prisma localizării Parcului Naţional
Amazonian, singura cale de a ajunge aici este prin intermediul avionului. Singurul aeroport este la
Cayenne, aeroportul Félix Eboué şi chiar şi asa, zborurile directe sunt puţine la număr, cele mai multe
necesitând escale. Mai mult decât atât, când turiştii în sfârşit ajung aici, au parte de surprize privind
lipsa unor facilităţi cu care aceştia sunt obişnuiţi.
Guyana Franceză oferă cu toate acestea, un pachet de curiozităţi şi contradicţii: limba, cultura
şi bucătăria franceză în inima tropicului Americii de Sud, străzi şi bulevarde din cele mai importante
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oraşe precum Cayenne, Saint Laurent du Maroni sau Kourou care poartă numele unor personalităţi
franceze remarcante precum Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Charles de Gaulle sau Louis Pasteur.
În ceea ce priveşte cazarea, în Cayenne se poate opta pentru unul din cele aproximativ 20 de
unităţi de cazare, în cea mai mare parte hoteluri fiind. În Kourou există circa 5 hoteluri, în timp ce în
Saint Laurent du Maroni sunt tot cam atâtea.
Care sunt principalele obiective turistice? Centrul spaţial guyanez se află nu departe de
periferiile oraşului Kourou şi a primelor sate întemeiate de indieni, nu departe de îmbarcarea în portul
către Insulele Diavolului. Este portul spaţial al ESA (European Space Agency sau Agenţia Spaţială
Europeană), un centru spaţial modern, cu alte cuvinte răspunsul Europei la Cape Cavernal al NASA,
care a sporit competiţia în acest domeniu cu S.U.A, constituind singura bază de lansare a Europei.
Datorita acestui aspect, chiar dacă Guyana Franceză nu se află În Europa, reprezintă singura ţară din
afara continentului european care face parte din Uniunea Europeană. Acest centru spaţial se află la 5°
nord de Ecuator. În cadrul acestuia, este inclus un tur gratuit de trei ore, dar pentru un grup limitat de
persoane. La finalul turului care este condus în limba franceză, turiştii pot vizita şi muzeul din incintă.
De ştiut faptul că tururile se fac fie începând cu ora 9:00, fie la 13:00, cu precizarea că în zilele de
lansare, vizitarea nu este permisă nimănui. De asemenea, vizitele se fac prin rezervare cu cel puţin
două zile înainte.
În jurul anului 1965, guvernul francez transfera responsabilitatea Insulelor Diavolului şi a
închisorilor de la Saint Laurent noului Centru spaţial fondat atunci. Insulele se află chiar pe traiectoria
rachetelor spaţiale lansate din Kourou către ocean, astfel, cele trei insule trebuiesc evacuate în timpul
lansărilor. Ele gazduiesc, de asemenea o serie de aparaturi pentru lansări spaţiale. Drept urmare,
Centrul spaţial în ascociaţie cu alte agenţii, au restaurat clădirile clasificate ca şi monumente istorice.
Din portul Kourou, la ora 8:00 dimineaţa, turiştii se îmbarcă pe vapor spre Insulele Diavolului
(Insulele Salvării pe hartă). Prima impresie a lor este una de uşurare a navigării fără incidente pe
porţiunea de ocean destul de aspră. După ce ajung la insule, căpitanul vasului strânge mâinile fiecărui
pasager pentru că a împărtăşit experienţa traversării unei porţiuni din Oceanul Atlantic destul de
priculoase din punct de vedere al curenţilor oceanici de coastă, ultima impresie fiind una de
surprindere a frumuseţii naturii şi a împrejurimilor. Turiştii trebuie sa cunoască şi o restricţie, aceea că
vizitarea Insulei Diavolului nu este permisă, nimănui nu îi este de fapt! Cauza? Curenţii oceanici
periculoşi din jurul insulei se pare, dar aceasta nu pare să fie singura cauză, deoarece împrejurimile
acesteia pot fi observate totuşi cu ajutorul unor vase de tip charter. Restul insulelor sunt vizitabile.
Insula Sf. Joseph (Saint Joseph) nu dispune de tururi turistice, fostele celule de acolo fiind
adevărate ruine, greu observabile din cauza vegetaţiei. Această insulă se potriveşte mai mult pentru
turiştii aventurieri tocmai din aceste motive. E foarte greu să vezi astăzi aceste celule, deoarece se află
sub o pătură de coji putrezite de nuci de cocos şi de viţa-de-vie din junglă. Chiar şi pentru cei mai
neînfricaţi e greu, deoarece sub ele există şobolanii din specia Agouti de mari dimensiuni care se
hrănesc cu frunzele căzute. Totul este ud, plin de materie organică descompusă şi bântuit. Într-un bloc
de celule care se prăbuşeşte, viţa-de-vie este la fel de groasă ca braţul unui om, îmbrăţişând barele de
rugină. Ochiul discerne coridoare înguste cu rânduri de uşi de o parte şi de alta, fără ferestre. A fost
insula unde erau trimişi cei să stea izolaţi în captivitate, în mod profetic şi astăzi insula se află într-o
totală izolare şi parcă uitată, unde predomină elementele cadrului natural.
Insula Regală este singura insulă dintre cele trei în care se poate vorbi despre turism şi asta
doar datorită unui antreprenor privat din Franţa pe nume Raymond Blanchard, care a avut ideea de a
transforma fosta sală de mese pentru gardieni într-un hotel modest, evident, numit L’Auberge de I’lle
Royale. Pe lângă acest hotel, Blanchard a mai construit şi mai multe case de oaspeţi, acestea fiind
singurele unităţi de cazare. De asemenea, tot aici, mai există şi un mic muzeu dedicat poveştii
închisorilor. Există chiar şi ,,cimitirul copiilor’’, locul de odihnă al descendenţilor gardienilor şi soţiile
lor. Arborii de mango veghează deasupra pietrelor de mormânt ce au fost erodate atâta timp de către
apă. Prizonierii ce mureau nu aveau un cimitir al lor, corpurile lor erau aruncate în mare când apunea
soarele. Nici aici nu există tururi turistice din păcate, vizitatorii fiind liberi să meargă pe cont propriu
oriunde pe aceasta insulă. Pot sta minim şase ore pentru a se întoarce cu acelaşi vapor după-amiază.
Pentru cei care preferă confortul şi să facă şi alte lucruri în acelaşi timp, pot lua masa la hotelul de aici,
pot înnopta acolo şi să plece a doua zi. Turiştii pot privi Insula Diavolului numai de la balconul de la
al doilea etaj al hotelului. Şi aici, unele clădiri sunt în ruină şi oricum nu există prea multe elemente

21

care să reamintească despre trectutul sinistru, până şi ghilotina a dispărut, la fel cum a dispărut şi
cabana izolată de la unul din capetele insulei în care trăia comandantul care opera ghilotina.
Prea puţină implicare din partea autorităţilor care se ocupă de acest domeniu al turismului,
chiar dacă implicare a fost şi din partea guvernului francez (dar de mult) şi din partea sectorului privat
(antreprenorul Raymond Blanchard). Trei insule, dintre care una nevizitabila din motive neclare
(Insula Diavolului), una vizitabilă dar prea periculoasă pentru acest lucru, neexistând nicio facilitate în
acest sens (Insula Saint Joseph) şi una în care se poate practica turismul atât cât se permite, dar şi aici
fără tururi turistice care sunt esenţiale pentru a pune în valorificare clărdirile şi poveştile despre ele
(Insula Regală). Fără un tur turistic pe fiecare dintre cele două insule unde se află închisorile sau cel
puţin ce a mai rămas din ele, vizitatorilor nu le rămâne decât să picteze cu puţină imaginaţie singuri
tabloul condiţiilor sinistre în care locuiau prizonierii şi a activităţilor întreprinse de aceştia.
La puşcăriile din Saint Laurent du Maroni există tur turistic condus de un ghid. Închisorile de
aici au fost renovate masiv în anii 1980’, dupa care au devenit monumente istorice în anul 1994.
Zidurile originale, tencuite, vopsite, cu teracotă sunt încă intacte. Coloanele de cărămidă rezistă
vegetaţiei din jurul clădirilor. După anul 1946 când au fost închise puşcăriile, vegetaţia acoperea
clădirile, în anii 80’, odată cu renovarea acestora, noi culturi de viţă-de-vie au fost plantate şi noi
copaci. Aici, cu climatul tropical de care dispune Guyana Franceză, vegetaţia care nu este menţinută
constant în modul în care se doreşte, va putrezi foarte repede. Acum clădirile sunt protejate cu
acoperişuri de aluminiu. De asemenea, ele sunt nesigure şi de aceea este interzisă intrarea în unele
corpuri ale penitenciarului. Intrarea în formă de arcadă pe care sunt inscripţionate cuvintele ,,Camp de
la transportation’’ (,,Tabăra de transport’’) atrag atenţia instantaneu turiştilor. Întreaga intrare pare
prea curată, prea inocentă pentru un loc care a avut parte de o aşa istorie brutală. Alte părţi ale
închisorii de aici care constituie atracţii sunt: ,,Maison en bois’’ (,,Casa de lemn’’), vopsită cu puţin
roz, ghidul folosind o cheie pentru a deschide uşa de lemn ce conducea către a doua secţiune a
lagărului, unde energia este diferită, în spatele uşilor închise având loc adevăratele orori şi ,,Quartier
disciplinaire’’ (,,Cartierul disciplinar’’) . Ghidul turistic păstrează principala atracţie către sfârşit. Un
singur cuvânt ,,Papillon’’ este gravat în cel mai îndepărtat colţ din stânga a taberei de transport, în
celula nr. 47, pe jos. Este mărturia că aici a trăit legendarul Papillon cândva.
Pe lângă aceste obiective turistice de bază care constituie practic turismul în Guyana Franceză,
mai există şi alte două oferte ale turismului alternativ. Una dintre aceste oferte este o excursie cu
înnoptare la Pointe Isere, în nord-vestul ţării, la graniţa cu Surinam, unde noaptea, din aprilie şi până
în iulie uriaşele ţestoase Luth cu vechimi din cele mai îndepărtate vremuri pot fi observate cum fac
ouă pe plajele de acolo, ele fac cuiburi în nisip pentru a depune cât mai multe ouă. Cea de a doua
ofertă se adresează adevăraţilor aventurieri, în ceea ce înseamnă o călătorie de opt zile cu o canoe
dugout (făcută dintr-un trunchi de copac) de-a lungul râului Maroni, exact la graniţa cu Surinam. Turul
cuprinde o înnoptare în hamac în unul dintre satele din junglă.
Dacă toate aceste obicetive turistice vor părea a fi ca o broşură de călătorie, turiştii nu vor face
greşeala de a rata vizitarea închisorilor de pe Insulele Diavolului şi de la Saint Laurent du Maroni în
principal sau Centrul spaţial guyanez de la Kourou precum şi puţinele variante ale turismului
alternativ. Nu există viaţă de noapte, nici tururi organizate (cu excepţia închisorii de la Saint Laurent
du Maroni) şi nici localnici exotici care să confere aceea atmosferă de vacanţă. Dată această situaţie,
este cât se poate de clar că trebuiesc aduse îmbunătăţiri masive pentru a dezvolta turismul.
Totuşi, în ciuda acestor deficienţe, ce îi determină pe turişti să viziteze în continuare
inchisorile de pe Insulele Diavolului şi de la Saint Laurent du Maroni? Poate curiozitatea ciudată faţă
de atrocităţile care s-au petrecut acolo în decursul istoriei. Psihologic vorbind, este foarte bine
cunoscut faptul că noi, oamenii suntem atraşi mai mult de rău decât de bine. Aceste destinaţii turistice
reprezentate de închisorile de aici se încadrează exact în această categorie de macabritate care atrage
oamenii tocmai prin faptul ca răul poate însemna şi mister totodată, fără tururi turistice cu ghizi
existând multe detalii neştiute şi nedezvăluite ceea ce amplifică şi mai mult acest mister al cunoaşterii.
Pe lângă aceste motive, o altă sursă de motivaţie a vizitării o constituie cărţile lui René Belbenoit şi
Henri Charrière care au stârnit interesul întregii lumi pentru poveştile desprinse parcă de realitate pe
care le-au trăit cei doi în aceste locuri. Cu siguranţă, dacă nu existau aceste două autobiografii,
închisorile de pe Insulele Diavolului şi de la Saint Laurent nu erau atât de cunoscute la fel cum sunt
astăzi.
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Guyana Franceză promovează
turismul prin sloganul ,,Guyane,
naturellement généreuse’’ (,,Guyana,
natură generoasă’’), ceea ce nu este
greşit deoarece această ţară reprezintă
un mic colţ de rai din punct de vedere
natural, mai ales în partea sudică unde
se află o prelungire a pădurilor
amazoniene unde accesibilitatea este
foarte redusă, dar oare nu ar fi mai
incitant ca închisorile de pe Insulele
Diavolului să aibe propriul segment de
promovare alături de natura ţării?

Fig. 6. Brandul turistic al Guyanei Franceze.
(Sursa: www. itunes.apple.com)

CONCLUZII
Turismul are acea putere de a contura imaginea teritorială a unui stat, iar promovarea la nivel
mondial este absolut necesară pentru succesul activităţilor turistice. În ceea ce priveşte turismul,
Guyana Franceză încearcă să ascundă trecutul istoric nu tocmai plăcut imaginii ţării generat de fosta
colonie penală, prin sloganul care pune în evidenţă strict natura frumoasă, un titlu de faţadă prin care
speră să facă uitată istoria brutală a închisorilor de odinioară. Însă, cei mai mulţi dintre viitorii
vizitatori vor asocia în continuare mai mult Guyana Franceză cu închisorile de pe Insulele Diavolului,
cunoscute datorită numeroaselor cărţi şi articole scrise despre acestea şi mai ales a romanelor
autobiografice ,,Papillon’’ şi ,,Dry Guillotine’’, în ciuda naturii de care dispune acest teritoriu statal.
Trecutul încă face parte din prezent, deoarece clădirile fostelor închisori încă sunt prezente, chiar dacă
multe sunt în ruine, iar cu dezvoltarea serioasă a infrastructurii turistice a celor trei insule (exemple:
accesul pe toate insulele, tururi turistice cu ghizi specializaţi, întreţinerea vegetaţiei de pe insule,
construirea unităţilor de cazare pe insula Saint Joseph, promovarea insulelor cu ajutorul unor filmuleţe
de prezentare audio-video) turismul va înflori, dacă se vor dezvolta şi alte aspecte ale turismului din
împrejurimi, evident.
Alte motive pentru care închisorile de pe Insulele Diavolului ar trebui promovate împreună cu
natura ţării sunt: o istorie bogată de aproape 100 de ani care constituie în mare parte istoria acestei ţări,
localizarea aroape de ţărm a lor, faptul că se află apropiate unele de celalalte, acoperirea cu vegetaţie,
îmbinarea între istorie şi natură a insulelor. Chiar dacă aceste închisori vor atrage numai o anumită
paletă şi categorie de turişti din cauza tematicii lor, ele constituie totuşi principala atracţie turistică a
ţării din care se scot şi bani.
Aşadar, promovându-se numai natura şi istoria nu, va induce în eroare posibilii turişti străini
aflaţi în căutarea adevărului identităţii şi imaginii acestei ţări. Mai exact, închisorile de pe Insulele
Diavolului ar putea reprezenta un pion al politicii de marketing teritorial, fiind nevoie de o simplă
amintire a personajelor semnificative pentru acest loc, René Belbenoit şi Henri Charrière (Papillon)
pentru a scoate în evidenţă brandul ales.
Închei prin a spune că turismul literar are un rol important în creearea unei imagini teritoriale
(statale), lucru dovedit şi în cazul Guyanei Franceze prin intermediul autobiografiilor ,,Papillon’’ şi
,,Dry Guillotine’’, mai ales că acest tip de turism cultural pare a se defini singur, modelat fiind într-o
mai mare măsură de mediul extern decât de cel intern în cazul de faţă, din nefericire.
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Abstract: Over time, despite the social changes, the preservation of traditional elements has become a
necessity for many reasons, including the desire of keeping alive what our precursors have accomplished, but
also the possibility of using them in the development of some services that would contribute to the economic
development of some areas. Among the localities that turn the advantage of this cultural heritage is Fundata, a
place where tourism has evolved, among others, due to the promotion of the traditions of this locality.
Cuvinte cheie: tradiții, valorificare, turism, dezvoltare durabilă

INTRODUCERE
Situată pe DN73, care leagă orașul Brașov de Câmpulung-Muscel, Fundata este localitatea
permanent locuită, situată la cea mai mare altitudine din țara, 1350 metri. În ceea ce privește
etimologia toponimului Fundata, este greu să o stabilim cu exactitate, însa unii geografi cred că acesta
derivă din caracteristicile reliefului, care dă impresia că localitatea se află la un “capat de drum”. Ca
toponim, Fundata a fost descoperit în documentele Valahiei ,ce datau din 1642, dar ca oiconim apare
în 1712, ulterior în 1732, ultimul fiind și anul în care, spun istoricii, localitatea a fost fondată. Oamenii
au populat aceasta zonă de timpuriu, însa sunt puține dovezi în acest sens. Oricum, documentele care
sunt păstrate se referă adesea la cea mai veche, dar și cea mai semnificativă rută a Principatului
Valahia, cu plecare din Câmpulung către Țara Bârsei și Brașov, trecând prin Fundata.
Omul se află în centrul tuturor activităților economice și sociale, prin prisma sa reflectându-se
întreaga evoluție a elementelor culturale ale acestei localități. Fundata respectă tipologia așezărilor de
munte, sate cu locuințe răsfirate și populație redusă numeric, supusă procesului accelerat de
îmbatrânire, pentru care traiul este din ce în ce mai greu pe măsura înaintării în vârstă, dar care
respectă întocmai obiceiurile transmise din generație în generație.
ELEMENTE DE ATRACTIVITATE TURISTICĂ
Condițiile climatico-geografice au influențat puternic tendința locuitorilor spre anumite
sectoare de muncă, cu precădere păstoritul-creșterea animalelor și lucrul la pădure. Aceste sectoare de
activitate, aflate în strânsă legătură cu Divinitatea, au generat sărbători pe care fundățenii le celebrează
și astăzi încercând, prin acest mod, să atragă turiști. Mai mult decât atât, dincolo de peisajele frumoase
date de creasta Pietrei Craiului sau abruptul brănean al Bucegilor, atractivitatea acestor locuri este
sporită de arhitectura tradițională, dar și de meseriile practicate încă de câțiva locuitori.
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Fig.1. Fundata. Hartă turistică
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A. Manifestările cultural-artistice
De departe cea mai cunoscută dintre toate sărbătorile care se țin în localitatea Fundata este
Nedeia Munților (vezi Fig.2). Urmașă a sărbătorii Sântilie, pentru că reînvie tradițiile ce aveau loc în
urmă cu aproape un secol pe muntele Sântilia, Nedeia Munților, târg între două țări, are loc în ultima
duminică a lunii iulie. În perioada comunistă, satul Fundata a fost promovat turistic prin intermediul
acestei sărbători, a cărei primă ediție a avut loc în anul 1969. Participanții continuă și în zilele noastre
să poarte costumul popular, aceasta fiind una dintre puținele dăți când veșmintele populare mai sunt
purtate. Cu acest prilej, se desfac produse comerciale, mai ales produse realizate din lână sau lemn,
drept dovadă a păstrării principalelor ocupații din trecut.
Primul sat turistic din România, Șirnea, a păstrat și vechi tradiții legate de noaptea de
sânziene, astfel că, pentru iubitorii de sărbători populare, este un veritabil prilej de bucurie. “Noaptea
de Sânziene” are loc în fiecare an, în seara de 23 iunie. După slujbă, toți cei prezenți merg să culeagă
sânziene, apoi împletesc coronițe și le aruncă peste casă. Focul de tabără, jocurile populare, muzica și
mâncarea tradițională sunt nelipsite.
O altă sărbătoare anuală cu rădăcini pastorale este “Măsura laptelui” în Șirnea. La prima ediție
a acestei sărbători, din 29 iunie 1968, au luat parte peste 5000 de turiști. Conform tradiției, asocierea
proprietarilor de vite avea loc primăvara, când obștea satului alegea un târlaș care să răspundă de
stână. El avea obligația să se înțeleagă cu ciobanii cu privire la plată ( oi, produse, haine și bani).
Potrivit tocmelii dintre proprietar și târlaș, produsul se calcula pe litru de lapte pentru vaci și cap de
oaie. “Măsura laptelui” se desfășoară de Sf.Ilie, la sfârșitul de săptămână care urmează după
sărbătorirea hramului sf.Ioan Botezătorul. Cu această ocazie, turiștii pot degusta bulz, berbec în
proțap, plăcinte, căș afumat, brânză în coajă de brad, balmuș.
Focul lui Sumedru, celebrată anual în noaptea de 25 spre 26 octombrie în satul Șirnea, este o
sărbătoare cu caracter funerar. Rădăcinile acestei tradiții sunt păgâne, ea simbolizează celebrarea
morții și renașterii prin incinerarea unei vechi divinității a geto-dacilor. În vremurile noastre, însă,
acestei sărbători I s-au adăugat și valențe creștine , prin atribuirea numelui Sf.Dimitrie acelei vechi
divinități. Focul se face în zone înalte pentru a putea fi văzut de la distanță. După ce a ars totul, cenușa
este folosită pentru a fertiliza terenurile din grădini. În legendele comunei, Sumedru apare în ipostaze
diverse, de la pastor sau crescător de animale la sfânt care umblă însoțit de fratele său Sângiorz.
Toamna, localnicii sărbătoresc moartea și renașterea lui Sumedru, zeu de origine indo-europeană, ce a
preluat atât data, cât și numele Sfantului Dimitrie.

Fig. 2. "Nedeia Munților"
(sursa:www.fundata-sirnea.ro)
B. Meșteșugurile
Meșteșugul cel mai practicat este acela al prelucrării lemnului, resursa extrem de folosită
datorită întinselor suprafețe acoperite cu păduri. Cu ajutorul lemnului, fundățenii își încălzeau
locuințele, își construiau case și anexe, obiecte de uz casnic (linguri, străchini, obiecte folosite la stână
sau pentru obținerea brânzeturilor), instalații tehnice, piese de mobilier. Cu timpul, datorită maiestriei
acestor bunuri rezultate, acestea au intrat în sfera de interes a turiștilor, preocupați fie de arta
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prelucrării în sine, fie de cunoașterea mai profundă a societății trecute de unde a pornit, practic, acest
meștesug. Obiectele care stârnesc cel mai mult interesul sunt acele obiecte folosite în procesul creșterii
animalelor, îndeosebi păstorit, și anume linguri cu forme diferite, vase pentru muls, tipare pentru caș,
răvare pentru frământat cașul, putinee pentru bătut untul, botele pentru apă, blide, bâtele ciobanilor
etc. Având dimensiuni si forme diferite, multe dintre aceste obiecte au primit și valență artistică prin
motivele decorative primite
Datorită caracterului pastoral al comunei Fundata, cojocăritul este nelipsit , situându-se ca
meșteșug înaintea țesutului. La Șirnea încă se păstrează cojocăritul în formele sale tradiționale. Piesele
vestimentare din blană nu erau foarte multe pentru femeile și bărbații din zona Branului, de aceea,
numărul cojocarilor nu era extrem de mare, iar mulți dintre ei făceau cojoace și ulterior le vindeau
oamneilor din zona de câmpie care veneau în acest areal pentru a comercializa la rândul lor cereale și
fructe.
C. Arhitectura tradițională
Un alt element de atractivitate al zonei este reprezentat de arhitectură. Așezările fundățenilor
reflectă foarte bine modul lor de viață trecut și încă păstrează foarte multe din ceea ce reprezintă
autenticitate, împletindu-se, din păcate, cu un model nou de așezare, cea modernă, menită să asigure
nevoi din ce în ce mai pretențioase pentru o așezare rurală de munte și care treptat duc la modificare
peisajului pentru că iau locul așezărilor tradiționale, cele mai multe abandonate și lăsate să se
degradeze.
În cadrul așezărilor tradiționale putem distinge două categorii, după caracterul locuirii: case
locuite permanent și așezări locuite temporar (stână, sălaș, hodaie) dar care indiferent de tipul lor sunt
în plină concordanță cu activitătile de bază ale locuitorilor: creșterea animalelor și lucrul la pădure.
Dacă la începutul secolului al XIX-lea decorațiunile exterioare erau foarte puține, un secol mai târziu
încep să apară preocupările meșterilor pentru frumos, iar această schimbare survine pe fondul
modificărilor social-economice generate de Marea Unire.

Fig. 3. Porți tradiționale, Fundățica
(arhivă personală )

Fig. 4. Case tradiționale abandonate, Fundățica
(arhivă personală )

Cu timpul, începănd cu anul 1950 au apărut case a căror înfățișare diferă de cea tradițională
până atunci locului, fie prin adaptarea unui nou tip de arhitectură la cea existentă, fie prin
împrumutarea și aplicarea ei ca atare din zona Muscelului. Astfel au luat naștere casele spațioase, cu
patru până la sașe încăperi, desfășurate pe doua nivele.
Nu doar aspectul caselor s-a modificat pe seama schimbărilor economico-sociale, ci s-a
schimbat și calitatea materialului folosit și mai ales designul interior. Vorbind despre modificarea
aspectului interior, dar și de o desfășurare pe doua nivele sau chiar trei ne putem referi în special la
noile construcții apărute, destinate exclusiv oferirii de servicii ospitaliere: pensiunile.
Chiar dacă ofera un grad ridicat de confort, culorile și materialul folosit pentru exterior schimbă cu
mult peisajul, mai ales că acestea sunt în contrast cu acele case tradiționale, din lemn, dar care sunt
într-un stadiu avansat de degradare, multe dintre ele care nu mai pot fi folosite în stadiul în care se
află.

28

Și în cadrul construcțiilor moderne putem diferenția două categorii: acelea care mai păstrează
din ceea ce este tradițional, pentru a atrage turiștii care vor cazare într-un loc rustic (se foloșeste ca
material de contrucție lemnul, pentru mobilier, țesăturile sunt din fibre animale sau vegetale, realizate
manual, se păstrează sobele, chiar cele cu plită etc) și cele care îmbrățișează luxul, modernitatea,
eliminând orice element arhitectural specific zonei.
Dintre persoanele care nu sunt din localitate, dar aleg să își deschidă o unitate se cazare sau pur
și simplu să își construiască o casă de vacanță, mulți achiziționează terenuri pe care copiii plecați ai
localnicilor le scot la vânzare deoarece nu mai are cine să le administreze.
Deși foarte multe sunt într-o avansată stare de degradare, casele tradiționale, prin arhitectura lor
autentică, stârnesc interesul turiștilor, 50% dintre aceștia le pun pe primul loc la categoria obiectivelor
antropice de care sunt atrași (vezi Fig. 5.). Satul în sine, vazut ca un muzeu în aer liber, tot prin prisma
construcțiilor, dar și a activităților întreprinse de localnici, îi interesează pe 22% dintre aceștia.
Biserica din Fundata, declarată monument intoric este cunoscută turiștilor, poate și datorită faptului că
se află pe unul dintre cele mai frecventate trasee turistice ale comunei.

Fig. 5 Care dintre obiectivele antropice ale comunei va atrag în mod special?

D. Gastronomia
Nu în ultimul rând, ca element tradițional care se păstrează este specificul gastronomic.
Potențialul gastronomic al comunei este asemănător cu cel al comunelor vecine, nu pentru că
influențele s-au răspândit rapid, ci pentru că ele aparțin aceleiași zone etnografice, a Branului, unde
activitățile economice (creșterea animalelor) și clima au impus o alimentație specifică.
Cea mai mare parte din alimentația de acum un secol s-a păstrat, produsele obținute din lapte
constituie și acum principalele alimente ale fundățenilor. Cea mai mare parte din ceea ce realizează
sătenii în gospodărie în materie de alimente, ajunge pe mesele turiștilor încântați de aceste produse
realizate după rețete transmise din generație în generație. Turiștii, însă, nu se rezumă la a avea o masă
tradițională doar când vin aici, motiv pentru care cumpără diferite produse alimentare pentru acasă.
Dacă meșteșugurile se trasmit mai greu generațiilor viitoare și riscă să se piardă, gastronomia
locală are șanse mai mari să existe în viitor, deoarece alimentația reprezintă o nevoie principală a
existenței și constituie în Fundata o modalitate de a obține venit, astfel că și tinerii sunt nevoiți să ducă
potențialul gastronomic mai departe (vezi Fig. 6,7).
Turiștii sunt cei care vin în sprijinul păstrării gastronomiei acestei zone atât prin achiziționarea
produselor dar și prin manifestarea dorinței de a vedea cu ochii lor cum sunt realizate anumite
produse; caș, cârnați, pastramă și chiar să ajute la prepararea lor.
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Fig. 6. Produse tradiționale, Șirnea
(arhivă personală)

Fig. 7. Produse comercializate stradal, Fundata
(arhivă personală)

În ceea ce privește achiziționarea produselor tradiționale locale, 82% dintre turiștii respondenți
au achiziționat produse. Cele mai multe fac parte din categoria produselor lactate (45%) și a
produselor din carne (41%). Alte produse achiziționate (14%) sunt dulceața, siropuri, zacuscă. O buna
parte dintre consumatori (59%) considera că prețurile sunt accesibile . Pentru 24% prețurile sunt mari
și pentru 17% foarte mari, având în vedere că prețul mediu pentru un produs este de 20-30 lei.
Întrebați de calitatea lor, turiștii o apreciază ca fiind foarte bună (61%) și bună (37%). Doar 2% s-au
declarat nemulțumiți de calitatea acestora. Mai mult decât atât, se pare că în opinia turiștilor (46%
dintre ei), existența și comercializarea produselor tradiționale reprezintă unul dintre aspectele de care
țin cont în alegerea destinației de vacanță.

Fig.8. Achiziționați sau ați achiziționat produse
tradiționale?

Fig. 9. Din ce categorie fac parte produsele
achiziționate de dumneavoastră?

Fig. 10. Cum apreciați calitatea produselor?

Fig. 11. Cum apreciați calitatea produselor?
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CONCLUZII
În urma aplicării chestionarului cei mai mulți dintre repondenți au subliniat că principala lipsă
a acestei comune o reprezintă chiar promovarea, părere susținută de 30% dintre respondenți. Lipsa
restaurantelor cu mâncare tradițională îi deranjează la fel de mult pe cei care aleg să își petreacă timpul
liber aici. Alte dolenanțe ale turiștilor sunt: amenajarea unor pubele, înființarea unui centru de
informare turistică, înființarea unui centru de unde să se poată achiziționa suveniruri, suplimentarea
numărului de autobuze, amenajarea unei păstrăvării, deschiderea unor centre de unde să se poată
închiria echipament sportiv, având în vedere ca nu toate unitățile de cazare oferă asemenea facilități.

Fig.12. Ce considerați ca lipsește, dar este necesar, în plan turistic, în această comună?
Astfel, conservarea elementelor tradiționale este necasară mai ales din punct de vedere
economic, pentru ca ele sporesc activitatea turistică, generatoare de venituri pentru localnici. Consider
ca ar trebui să se pună accent mai mult pe promovarea manifestărilor cultural-artistice, astfel încât
celelalte sărbători să atragă cel puțin la fel de mulți participanți ca bine cunoscuta sărbătoare-Nedeia
Munților, pentru că cei mai mulți dintre turiștii care iau parte la astfel de sărbători fac acest lucru
deoarece că se afla deja în localitate, și nu pentru că vin special pentru acestea, asa cum se întâmplă în
cazul sărbătorii Nedeia Munților.
Cât despre casele construite în manieră tradițională, dar care astăzi sunt supuse unui amplu
proces de degradare, ar trebui să se intervină pentru conservarea acestora și chiar transformarea lor în
adevărate „exponate” destinate vizitării, pentru care se poate percepe o anumită taxa, sumele obținute,
deși modice, putând fi folosite pentru întreținerea lor. Nu în ultimul rând, realizarea unui târg
săptămânal cu desfacere de produse tradiționale, ar conduce la creșterea prestigiului acestor produse,
la promovarea localității, dar ar aduce și mai multe venituri celor care practică această ocupație.

BIBLIOGRAFIE
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ASPECTE ALE GEOMORFOSITURILOR DE PE VALEA LOTRULUI ȘI
ROLUL LOR ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI
FURLAN ANDREEA FLORINA
Abstract: The relief is a support for tourism activity,so it can lead to tourism industry, can influence its
development but also the tourism has an impact on relief through its arrangements or the behavior of person who
practices different type of tourism. In the elaborated paper I approached a relatively recent issue in Romania,
with wide applicative valences that highlight precisely the relief-tourism relation, namely the geomorphosites.
Geomorphosites stand for relief forms or geomorphologic processes that in time have gained an aesthetic,
scientific, cultural, historical or economic value, as a result of human perception (Panizza, 2001). The main
objective of this paper is to highlight the importance of including these geomorphosites in tourist routes or their
linking with other already known ones. Based on an appreciation formula we selected geomorphosites in the
Lotrului Valley area. We analysed this area since there are many and varied geomorphosites, and at the same
time, it is one of the most popular tourist destination in Romania. Following this pattern, we evaluated around 13
sites that scored differently.
Cuvinte cheie: Valea Lotrului, geomorfosituri, identificare, evaluare, turism

INTRODUCERE
Definirea conceptelor, delimitarea domeniului de studiu și prefigurarea metodologiei de
evaluare și ierarhizare a geomorfositurilor a fost stabilită de geomorfologi străini ca Reynard, Pralong,
Panizza, Piacente etc. Toate aceste demersuri încep în anul 1993 însă câțiva ani mai târziu, în 2003
apare și prima lucrare în domeniu care adună la un loc toate aceste informații.
Concret, M. Panizza, în 2001, propune termenul de geomorfosit definit ca formă de relief
căreia i se poate atribui o valoare; sau mai concret, formă de peisaj cu atribute geomorfologice
particulare și semnificative care îl califică drept un component al patrimoniului cultural al unui
teritoriu.1 După Panizza geomorfositul este o formă de relief care are, sau a dobândit o valoare
științifică, cultural/istorică, estetică, sau social/economică și chiar ecologică, datorită percepției
umane.2 Mulți oameni de specialitate au pus semnul egal între geomorfosit și obiectivele turistice
naturale legate de relief, termenii nu sunt însă sinonimi, deoarece geomorfositul adună împreună mai
multe caracteristici sau valori. Multe dintre definiții insistă pe diferența dintre forma de relief care se
referă la relieful privit obiectiv (geneză, alcătuire, dinamică) și geomorfositul care se referă la
procedura acordării a unei valori de către om, valoare ce capătă valențe subiective. Geomorfositurile
sunt caracterizate de o valoare științifică și de o valoare adițională fie ea estetică,ecologică, culturală și
economică. Un element geomorfologic fără valoare științifică nu poate fi considerat un geomorfosit.
Posea, G., (2012), Relieful resursa de bază a turismului.Geomorfodiversitate și geomorfosituri, Editura
Fundației România de Mâine, București.
2
Idem.
1
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În România, problematica geomorfositurilor a fost introdusă pe filieră italiană, de către Ilieș și
Josan, ulterior fiind abordată și de alți geografi perecum Ilenicz, Comănescu. Lucrarile inventariază
geomorfositurile din din Munții Bucegi, Ceahlău din cuprinsul județului Vâlcea etc.
Când abordăm relația relief – turism se remarcă o dublă directivă a interacțiunii dintre cele
două componente, astfel că relieful poate genera turism, poate influența dezvoltarea acestuia,
adăpostind elementele constituente ale bazei materiale, în timp ce turismul are impact asupra reliefului
atât prin amenajările sale, cât și prin comportamentul sau inițiativele individului practicant al activității
în cauză. O directivă de investigație fructoasă, de dată recentă, cu largi valențe aplicative, având ca
filon ideatic tocmai raportul direct dintre relief și turism este cea a geomorfositurilor.
METODOLOGIE
La realizarea acestui studiu am folosit mai multe metode printre care se numără: medota de
teren în urma căreia am putut observa câteva din geomorfositurile vizate, metoda de cabinet unde în
urma consultării hărții turistice a Văii Lotrului 1:140.000 am stabilit geomorfositurile ce urmează a fi
supuse evaluării. Geomorfositurile rezultate au fost ordonate într-un tabel în care am specificat numele
și localizarea în areal a geomorfositurilor. Pentru o aprofundare mai amănunțită asupra caracteristicilor
acestor geomorfosituri, nu fost sufficient informarea pe teren si observarea acestora cu ochiul liber, ci
am consultat si site-urile ce promoveaza turismul pe Valea Lotrului. Pentru cartarea acestora, am
preluat și prelucrat date vectoriale de pe site-ul geospatial.org iar în soft-ul QGIS am realizat
materialele cartografice. În final am folosit metoda de evaluare cantitativă a valorii științifice și a celor
adiționale, aparținând geomorfologului strain Reynard.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Vale montană în totalitate, Valea Lotrului este situată în inima Carpaților Meridionali, în grupa
Parâng. Pe cei 80 km lungime ai râului, care își adună apele de pe o suprafață de peste 1000 , valea
drenează nordul Masivului Parâng, sudul Munților Lotrului, nordul Munților Căpățânii și Munții
Latoriței în totalitate (vezi Fig. nr.1).

Fig. 1. Unitățile de relief din Valea Lotrului
(sursa: Autor Nelecu Mihai-Claudiu)
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Nu ar fi fost posibilă abordarea geomorfositurilor dacă substratul geologic nu ar fi jucat un rol
primordial în formarea acestora. Din punct de vedere geologic Valea Lotrului se caracterizează printro mare complexitate. Alcătuirea geologică a teritoriului este strâns legată de geneza și evoluția
Carpaților Meridionali. Astfel au apărut și cele treisprezece geomorfosituri reprezentate în tabelul de
mai jos:
Tabel nr.1. Geomorfositurile de pe Valea Lotrului
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Denumire geomorfosit

Localizare

Piatra cu taffoni
Melcii Doabrei
Cascada Sila
Cascada Scorușu
Piatra Târnovului
Cascada în Cataractele Lotrului
Peștera Laptelui
Portalul Peșterii Laptelui
Poarta Soarelui
Cascada Apa Spânzurată
Cascada Moara Dracilor
Cascada Boroncioaia
Piatra cu Găuri

Valea Doabrei-sud estul Munților Lotrului
Valea Doabrei-sud estul Munților Lotrului
Munții Căpățânii
Munții Căpățânii
Munții Căpățânii
Munții Lotrului
Muntele Boarneșu
Muntele Boarneșu
Muntele Boarneșu
Munții Latoriței-pe pârâul Turcinu Mare
Munții Latoriței-pe cursul Latoriței de Sus
Munții Latoriței-pe cursul Latoriței de Jos
Munții Latoriței
Sursa: harta turistică a Văii Lotrului 1:140.000

Arealul bazinului hidrografic nu este unitar, omogen ci aparține mai multor domenii:
Autohtonul Danubian ocupă cursul superior al văii, partea central – sudică a Munților Latoriței,
precum și versanții de la sud de râul Latorița, care aparțin Munților Căpățânii. Sunt prezente roci slab
metamorfozate granitice și granitoide precum și calcare cristaline. Prezintă un suport pentru
dezvoltarea reliefului carstic.
Pânza Getică ocupă ce mai mare suprafață reprezentată prin șisturi cristaline și pegmatite
(muscovit-mică albă).
Zona de solzi apare în cursul mediu al Văii lui Stan în sud până în bazinul Văii Vasilatru.
Unitățile Supragetice – în acest domeniu este cuprinsă aria dintre Zona de Solzi la vest, Valea
Oltului la est, cumpăna dintre Lotru și Lotrișor în sud și bazinul sedimentar Brezoi în nord.
Domeniul conține gnaise de Cozia.
Depresiunea Getică se extinde doar în cursul superior al văii lui Stan, între Pânza Getică și
Unitățile Supragetice.1
Fiecare dintre aceste domenii a avut geneză și evoluție proprie, fapt care se reflectă în anumite
areale și asupra morfologiei masivelor montane.
Relieful se caracterizează prin varietate impusă de condițiile litologice, structurale și tectonice.
Relieful dezvoltat pe conglomerate la nord de orașul Brezoi este relativ unic la noi în țară. Aici
sunt prezente o serie de forme de relief ce pot fi asemuite cu unele animale, cele mai cunoscute fiind
Melcii Doabrei – niște forme rotunde, greoaie, sculptate de către acțiunea apei și a vântului.
Tot aici se întâlnesc numeroase alveole săpate în pereți verticali, ce poartă numele de tafoni. O
mare parte din acest areal a fost inclus în rezervația Pădurea Călinești – Brezoi și Parcul Național
Cozia odată cu adoptarea Legii nr. 5/2000, secțiunea a III-a.

Ilinca, V., (2010), “Valea Lotrului, studiu de geomorfologie aplicată”, Teză de doctorat, Universitatea din
București.
1
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Fig. nr. 2. Melcii Doabrei (stânga) și Tafoni (dreapta)
(sursa: ecolotru.ro)
Relieful carstic nu este la de spectaculos ca în marile arii calcaroase de la noi din țară, acesta
încântă totuși privirile turiștilor.
Obiective asociate cu relieful carstic putem include aici:
Portalul de la gura peșterii Laptelui;
Peștera Lapelui - se situează pe versantul drept al Rudăresei și a cărei denumire provine de la
scurgerile de calcit solubilizat de pe pereți. Deși nu prezintă formațiuni de peșteră, ea prezintă interes
mai ales din punct de vedere paleontologic și istoric. Aici s-au descoperit fosilele unor animale mici,
care au trait cu mai bine de 50.000 de ani în urmă, precum și vestigii ale Culturii Glina (fragmente
ceramic), ultimele fiind expuse la Muzeul de Istorie al Județului Vâlcea.
Poarta Soarelui este un portal impresionant aflat pe versantul sudic al Munților Latoriței format pe
calcare sedimentare;
Creasta Târnovului prezintă cea mai extinsă arie carstică din zonă, unde există numeroase peșteri și
avenuri;

Fig. nr.3. Localizarea gemoforfositurilor de pe Valea Lotrului
Sursa: date prelucrate de pe geospațial.org
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Cascada Apa Spânzurată este situată la aproximativ 10 km de la intrarea în cheile Laotriței, la 6 km de
localitatea Ciungetu. Cascada are o înălțime de 35 m, fiind situate mai exact pe pârâul Turcinu Mare;
Cascada “Moara Dracilor” este situată în Munții Latoriței, în rezervația Iezerul Latoriței, o zonă mai
puțin cunoscută turiștilor. Rezervația este situată lângă lacul de acumulare Galbenu, zonă în care mai
există numeroase cascade atractive, lacuri și peisaje unice.
Cascada Boroncioaia este situată pe râul Latorița de Jos și are o înălțime de 25 m, iar apa se despică pe
două fire până în bulboana adâncă de sub ea;
Cascada Scorușu se află pe Valea Bucureasa, la aproximativ 2 km de drumul național DN 7A, pe o
potecă de munte, într-o zonă sălbatică a Munților Lotrului. Despre cascadă se spune că i-ar face
concurență celei mai înalte cascade de la noi din țară, Cascada Cailor;
Cascada Sila se află pe teritoriul comunei Mălaia, în satul Săliștea și măsoară înălțimea de 13-14 m.
Drumul spre cascadă pornește chiar din dreptul pensiunii Domnița Sophie;
Cataractele Lotrului se situează pe Valea Lotrului, între Vidra și Voineas, respectiv între lacurile de
acumulare Balindru și Mălaia. In Fig. nr. 3 se pot identifica in areal cele 13 geomorfosituri.
Tabel nr. 2. Evaluarea valorii științifice
Nr. Nume geomorfosit
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Piatra cu taffoni
Melcii Doabrei
Cascada Sila
Cascada Scorușu
Piatra Târnovului
Cascada în
Cataractele Lotrului
Peștera Laptelui
Portalul Peșterii
Laptelui
Poarta Soarelui
Cascada Apa
Spânzurată
Cascada Moara
Dracilor
Cascada
Boroncioaia
Piatra cu Găuri

Integritate

Valoarea științifică
Reprezentativitate Unicitatea

1
1
1
1
1
1

0.8
1
0.5
0.5
0.8
0.8

1
1
0.2
0.6
0.6
0.6

Valoarea
paleogeografică
0.7
0.8
0.2
0.2
0.2
0.8

Total

1
1

0.5
0.5

0.2
0.5

0.5
0.5

0.55
0.63

1
1

0.5
0.5

0.2
0.5

0.2
0.2

0.47
0.55

1

0.6

0.5

0.1

0.55

1

0.5

0.75

0.1

0.59

1

0.75

1

0.5

0.81

0.88
0.95
0.47
0.57
0.65
0.80

Metoda de evaluare a valorii științifice (Tabel nr. 2) elaborată de Reynard constă în acordarea
unui punctaj cuprins între 0 – 1, realizându-se o medie aritmetică între cele 4 carcateristici ale valorii
primare. Valoare științifică este caracterizată de integritate care vizează gradul de conservare al
geomorfositului; reprezentativitatea are la bază importanța pe care o ocupă situl respectiv în aria de
studiu; unicitatea scoate în evidență raritatea unui obiect raportată la spațiul de referință și Valoarea
paleogeografică prin care se evaluează importanța sitului pentru stabilirea evoluției paleogeografice a
unei regiuni.
A două evaluare prin care au trecut cele 13 geomorfosituri (Tabel nr. 3) a fost cea a valorii
adiționale. Valoarea adițională se referă la valoarea ecologică, valoarea estetică și valoarea culturală,
valoare ce face referire la trăsăturile religioase, istorice, artistic literare, geoistorice și economice ale
geomorfositurilor.
Când se evaluează valoarea culturală nu se realizează media criteriilor, ci se ia în considerare
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valoarea ce mai mare, deoarece sunt cazuri izolate când un geomorfosit poate avea simultan valoare
religioasă, istorică și literară.
De menționat este faptul că orice geomorfosit pentru a primi acest statut este imperios necesar
să indeplinească valoarea științifică.
Tabel nr. 3. Evaluarea valorii adiționale

Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nume geomorfosit

EV

Piatra cu taffoni
Melcii Doabrei
Cascada Sila
Cascada Scorușu
Piatra Târnovului
Cascada în Cataractele Lotrului
Peștera Laptelui
Portalul Peșterii Laptelui
Poarta Soarelui
Cascada Apa Spânzurată
Cascada Moara Dracilor
Cascada Boroncioaia
Piatra cu Găuri

0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

AV
R
1
0
1
0
0.2 0
1
0
1
0
0.75 0
0.75 0
0.75 0
0.75 0
1
0
1
0
1
0
0.2 0

Valoare culturală
H AL GH Ec
0.25 0
0
0
0.25 1
0 0.25
0
0
0
0
0
0
0
0.2
0
0
0
0.5
0
0
0
0.2
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
0
0
0 0.25
0
0
0
0.2
0
0
0
0

* EV-valoare ecologică; AV-valoare estetică; R-religioasă; H-istorică; AL-artistic literară;
GH-geoistoric; Ec-economică

CONCLUZII
Prin intermediul acestei analize am identificat câteva posibilități de promovare și de
introducere a acestor geomorfosituri în circuitul turistic: traseele pentru drumeții montane
trebuie să includă și aceste geomorfosituri, activitatea de agrement mountain bike,
speoturismul, geoturismul, beneficiile aduse de proximitatea față de arii protejate; cartarea
tuturor geomorfositurilor și atestarea acestora sau existența unor cluburi locale, precum
Clubul Sportiv Montan Buridava care organizează ghidaje pentru turiștii aflați în zonă.
În concluzie, aceste evaluări pot reprezenta factori de decizie, o etapizare a
priorităților în privința integrării, amenajării și exploatării turistice a acestor obiective. Este o
acțiune pe care eu o văd a fi întreprinsă concomitant cu protejarea geomorfositurilor, până la
încadrarea unora dintre ele în categoria monumentelor naturii sau a ariilor protejate.
BIBLIOGRAFIE
Ilinca, V., (2010), “Valea Lotrului, studiu de geomorfologie aplicată”, Teză de doctorat,
Universitatea din București.
Posea, G., (2012), Relieful resursa de bază a turismului. Geomorfodiversitate și
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ACTIVITATE. STUDIU DE CAZ: STAȚIUNEA AMARA
MANEA MARINA
Abstract: The purpose of this study is to identify the percentage of tourism in the Amara’s economy.
The present paper presents the results of a study run on the main sectors of activity in wich it’s shown the impact
of tourism in Amara’s economy by comparing the percentage of tourism in each main sector with other activities
that are profitable. The result shows if the tourism it’s a profitable activity in the city and if it requires
investments or not.
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INTRODUCERE
Articolul de față este un studiu de cercetare științifică ce are ca scop punerea în evidență a
modului în care turismul influențează creșterea economiei locale precum și perspectivele dezvoltării
activității turistice în orașul Amara. Pentru a ajunge la acestea, am analizat parametrii care
influențează în mod normal economia unei localități, cum ar fi: evoluția numărului de salariați, a cifrei
de afaceri, a numărului de firme și a profitului, precum și parametrii ce țin de activitatea turistică și
anume: factorii politici, sociali, cultural-istorici, cadrul natural sau parametrii climatici.
Amara este un oraș din județul Ialomița, cu un singur obiectiv turistic, acesta aparținând
resurselor natural, Lacul Amara; însă care are un potential turistic ce poate fi dezvoltat și care poate
susține o bună parte din economia locală. Amara este asociată cu lacul cu același nume care deține
anumite proprități, atât apa din lac, cât și nămolul sapropelic, pentru tratarea unor diverse afecțiuni.
Astăzi orașul găzduiește câteva evenimente în încercarea de a atrage noi turiști, în vederea dezvoltării
ramurii propriu-zise.
Lucrarea de față dorește să pună în valoare potențialul turistic, valorificat sau nu, dar și cel
economic, dintr-un oraș mic, de dimensiunile unei comune. Obiectivul turistic fiind unul singur, dar,
care dispune de câteva elemente care l-ar putea face vital în dezvoltarea pe viitor al orașului.
Amara reprezintă un fenomen viabil pentru turism, datorită fondului turistic de care dispune, a
factorului uman ce își manifestă nevoia de echilibru, nevoia de a-și trata diverse afecțiuni și să se simtă
în același timp relaxați, petrecându-și timpul bucurându-se de noi experiențe. Deși turismul în Amara
este destul de bine definit, încă are nevoie de ʺconfirmareʺ din partea celor care aleg să se relaxeze în
această stațiune.
METODOLOGIE ȘI REZULTATE
La baza metodologiei stă evaluarea indicatorilor economici și anume: numărul de firme,
numărul de salariați, cifra de afaceri și profitul din cadrul orașului Amara în perioada 2000-2014, cu
ajutorul datelor obținute din Proiectul UB/1365. Tot aici am folosit și metoda grafică, o reprezentare a
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două variabile, care în cadrul modificării valorii uneia dintre ele determină creșterea sau descreșterea
valorii celeilalte. Astfel am evidențiat modul în care activitatea economică este influențată de turism,
precum și modul de adaptare la condițiile de instabilitate economică, precum și importanta turismului
în cadrul efectelor de multiplicare a economiei din cadrul orașului Amara.
În acest articol se are în vedere analiza modului în care indicatori economici, precum: numărul
de firme, cifra de afaceri, salariații, profitul din domeniul turismului influențează domeniul serviciilor
și totalul corespondent fiecărui indicator. Pentru realizarea acesteia am efectuat o serie de grafice pe
baza datelor statistice cu privier la numărul de firme, numărul de salariați, cifra de afaceri și profitul.
În ceea ce privește corelația dintre numărul de firme din sectorul serviciilor și numărul de firme din
sectorul turismului se observă că acestea nu prezintă o evoluție spectaculoasă. Acestea în decursul
perioadei 2000-2014 prezintă ușoare fluctuații, astfel le putem delimita:
Perioada cuprinsă între anul 2000 și anul 2003, în care numărul de firme din turism
influențează pozitiv dezvoltarea orașului Amara. Astfel cea mai mare influență o au firmele din
domeniul restaurantelor și serviciilor de alimentație (de la 4 unități în anul 2000, la 6 unități în anul
2003, conform matricei de tendință anexa nr.)
Perioada cuprinsă între anul 2004 și anul 2009, în care număr firmelor în turism a crescut
concominte cu numărul de firme din sectorul servicii, dar, turismul nefiind pricipalul subsector care a
ajutat la creștere. În numărul firmelor din domeniul serviciilor, o influență majoră o au cele din
următoarele clase: restaurante și alte servicii de alimentație (de la 7 firme în anul 2004, la 9 firme în
anul 2009), comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor (de la 24 de firme în
anul 2004, la 30 de firme în anul 2009), comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și
motociclete (de la 8 firme în anul 2004, la 14 firme în anul 2009), transporturi terestre și prin conducte
(de la 2 firme în anul 2004, la 6 firme în anul 2009). S-au mai înregistrat creșteri ale numărului de
firme și în alte clase economice, cum ar fi: activități ale direcțiilor, birouri administrative centralizate
(de la nicio frimă în anul 2004, la 2 firme în anul 2009), activități de închiriere și leasing ( de la nicio
firmă în anul 2004, la 1 firmă în anul 2009).
Perioada cuprinsă între anul 2010-2014, este caracterizată printr-un ușor regres al firmelor din
turism. Dacă până în anul 2012 firmele de turism au crescut concomitent cu cele din sectorul servicii,
din anul 2013 acestea au început să scadă, deși cele din sectorul serviciilor au continuat să crească.
Astfel, acest fapt denotă că firmele din turism nu au influențat neapărat sectorul serviciilor (în 2010
erau 12 firme în turism și 84 în sectorul servicii; în 2011 erau 13 firme în turism și 91 în sectorul
serviciilor; în 2012 erau 14 firme în domeniul turismului și 91 în sectorul serviciilor; în anul 2014 se
înregistrau 10 firme în turism și 93 în sectorul serviciilor).

sursa datelor: Proiect U.B./1365

Fig. 1 Corelația dintre numărul de firme din sectorul servicii și numărul de firme din sectorul turism,
în perioada 2000- 2014
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Deși la prima vedere corelația dintre numărul total de firme și numărul de firme din sectorul
turismului seamănă cu prima corelație, cea dintre numărul de firme din domeniul turismului și
numărul de firme din sectorul serviciilor, cele două diferă prin prisma faptului că în prima corelație un
sector restrâns al numărului de firme ia parte la analiză (cel al serviciilor), pe când în ce-a de-a doua
corelație ia parte la analiză totalul numărului de firme (fiind incluse toate sectoarele de activitate:
primar, secundar, terțiar).
Analiza graficului delimitează câteva perioade de evoluție cu o tendință generală ascendentă,
după cum urmează:
Perioada cuprinsă între anul 2000 și anul 2003, înregistrează o tendință generală ascendentă,
cu un procent al firmelor din turism de 10,9% din totalul numărului de firme, reprezentând un procent
semnificativ în economia orașului. Cea mai mare pondere în cazul firmelor din domeniul turismului
este deținută, conform matricei de tendință, anexa nr., de restaurante și alte servicii de alimentație,
reprezentând 75% din totalul firmelor din domeniul turismului.
Perioada cuprinsă între anul 2004 și anul 2009, unde firmele din domeniul turismului
înregistrează o creștere de la 9 firme în anul 2004, la 12 firme în anul 2009 (din care, cu 75% au
partcipat restaurantele și alte servicii de alimentație). Astfel, calculând ponderea firmelor din domeniul
turismului, acesteia îi revine un procent de 9,3% în anul de referință 2009. Această pondere arată o
ușoară scădere față de prima perioadă analizată, asta și datorită scăderii, în anuk 2009, a firmelor din
turism cu 1.
Perioada cuprinsă între anul 2010 și anul 2014 se menține cu o tendință ascendentă până în
anul 2013, atunci când firmele din domeniul turismului au început să scadă, deși totalul de firme al
orașului a rămas același sau a crescut. În consecință, în anul 2014 firmele din domeniul turismului
înregistrau un procent de 6,9% din totalul firmelor, înregistrând o scădere de aproape 2 procente față
de anii precedenți. Per total, pe grafic se observă o tendință ascendentă a numărului de firme din
turism, deținând o pondere de 10,7% din sectorul serviciilor și 6,9% din totalul firmelor.

sursa datelor: Proiect U.B./1365

Fig. 2 Corelația dintre numărul total de firme și numărul de firme din domeniul turismului, în
perioada 2000- 2014
Analizând graficul în care este reprezentată corelația dintre numărul de salariați din sectorul
servicii și numărul de salariați din domeniul turismului, se observă că angajații din domeniul
turismului reprezintă un procent important din totalul de salariați din sectorul serviciilor, acesta variind
de-a lungul anilor de la peste 10% salariați în domeniul turismului, la peste 25%. Sunt fluctuații de-a
lungul anilor, dar, numărul salariaților din domeniul turismului crește concomitent cu cel al salaraților
din sectorul serviciilor. Astfel, între anul 2000 și anul 2004 numărul de salariații din domeniul
turismului este fluctuant, nefiind stabil și fără a avea o tendință ascendentă (în anul 2001 se înregistrau
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46 de salariați în domeniul turismului, în anul 2002 se înregistrau 36 de salariați, ca mai apoi în anul
2003 să se întregistreze un număr de 43 de salariați). O tendință ascendentă s-a înregistrat între anii
2005-2010, atunci când de la 55 de salariați în anul 2005 s-a ajuns la 77 de salariați în anul 2010,
aceste creșteri venind pe fondul unei scăderi la nivelul sectorului terțiar în materie de salariați între
anii 2009-2010. Perioada dintre anii 2011-2014 reprezintă, din nou, o perioadă fluctuantă, atât la
nivelul firmelor din domeniul turismului, cât și la nivelul întregii ramuri a serviciilor, după cum
urmează: în anul 2011 s-au înregistrat 30 de salariați în domeniul turismului și 330 de salariați în
totalul sectorului serviciilor; dat fiind că în anul 2010 s-au înregistrat 77 de salariați în domeniul
turismului și 330 în sectorul serviciilor, dovedește că restructurările din turism au afectat negativ
numărul de salariați din sectorul serviciilor. După anul 2012 numărul de salariați din turism, și implicit
cel din sectorul serviciilor, a început să crească, turismul reușind să ajute la creșterea sectorului, și
chiar să îl mențină stabil.

sursa datelor: Proiect U.B./1365

Fig. 3 Corelația dintre numărul salariaților din sectorul servicii și numărul de salariați din domeniul
turism, perioada 2000 – 2014
În reprezentarea grafică a corelației dintre numărul total de salariați și numărul salariaților din
domeniul turismului se observă o tendință generală ascendentă. Se observă că efectivul forței de
muncă din turism nu domină forța de muncă din celelalte domenii de activitate, acesta fiind dominat
de sectorul primar, care deține o pondere din totalul salariaților de 24,1%, urmată de comerțul cu
ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, ce deține o pondere de 11,9%, ca mai
apoi să urmeze turismul, care deține o pondere de 11,4%. Aceste procente variază de-a lungul anilor,
aici calculul fiind făcut pe ultimul an de referință (2014). Pentru cel mai mare efectiv de salariați
integrat în activitatea turistică sunt reponsabile unitățile hoteliere și alte unități de cazare (conform
matricei de tendință –anexa nr.2- aceștia au înregistrat fluctuații în rândul numărului de salariați, de la
49 în anul 2000, la 40 în anul 2005, ca mai apoi în anul 2014 să se întregistreze un număr de 76 de
salariați).
Din grafic putem distinge câteva intervale de evoluție a efectivului de salariați din turism și
efectivul total de salariați. În intervalul cuprins între anii 2000-2005, numărul total de salariați prezintă
valori ridicate, raportate la dimensiunea și numărul de locuitori al orașului, fiind susținut de activități
desfășurate, mai ales, în sectorul primar, precum: cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase și a plantelor producătoare de seminte oleaginoase, fiind urmată de activități din sectorul
secundar, precum industria alimentară, care deținea în anul 2005 un procent de 9.9% din totalul de
salariați. Principalele activități care aduc o mare parte din efectivul de salariați, ce aparțin de acestă
data sectorului terțiar sunt reprezentate de cele din comerț, și anume: comerțul cu amănuntul, cu
excepția autovehiculelor și motocicletelor, cu un procent de 13,6%, urmat de comerțul cu ridicata cu
excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, cu un procent de 11,7% din totalul numărului de
salariați. Astfel, activitățile din turism se plasează abia după cele menționate, având un procent de
7,6% din totalul efectivului de salariați.
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În intervalul cuprins între anii 2005-2010 numărul salariaților din domeniul turismului crește
concomitent cu numărul total de salariați, cel puțin până în anul 2009 când numărul total de salariați
începe să scadă, numărul celor angrenați în domeniul turismului fiind în continuă creștere (de la un
efectiv total de 798 de salariați în anul 2008, la unul de 718 salariați în anul 2009, o nouă scădere
înregistrându-se în anul 2010, când s-a ajuns la numărul de 701 de salariați).
În intervalul cuprins între anii 2010 și 2014 efectivul de salariați trece printr-o perioadă
descendetă, astfel că între anii 2010 și 2011 se înregistrează o disponibilizare a peste 40 de salariați,
cele mai multe fiind din activitățile unităților hoteliere, cee ace ne-ar putea arăta efectul unor decizii
greșite cu privire la investiții sau chiar a politicilor interne. După anul 2011, efectivul de salariați din
domeniul turismului se reface, fiind, în medie, un număr aproximativ cu cel din anii anteriori (66 de
salariați în domeniul turismului în anul 2013). În ceea ce privește numărul total al salariaților,
turismul, din nou, se clasifică după activitățile din domeniul agriculturii, care dețin cei mai mulți
angajați la nivel local (194 în anul 2014, față de doar 92 în turism), fiind urmat apoi de comerțul cu
ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, care angrenează cei mai mulți salariați
după agricultură, fiind totuși la o distanță aproape nesesizabilă față de cei din domeniul turismului (96
de salariați înregistrați în anul 2014, față de cei 92 agrenați îm turism).

sursa datelor: Proiect U.B./1365

Fig. 4 Corelația dintre numărul total de salariați și numărul salariaților din domeniul turismului,
perioada 2000 – 2014
Reprezentarea grafică a corelației dintre cifra de afaceri din turism și cifra de afaceri din
sectorul serviciilor prezintă o evoluție cu mici fluctuații, dar cu o tendință generală de creștere. Astfel,
putem diviza și în această situație, evoluția cifrei de afaceri pe mai multe perioade, după cum urmează:
Perioada cuprinsă între anii 2000-2006, cu o creștere a cifrei de afaceri din domeniul turismului
concomintent cu cea din sectorul terțiar, astfel, ponderea cifrei de afaceri din activitățile pentru turism
în anul de referință 2006 reprezintă 18,4% din totalul cifrei de afaceri a sectorului terțiar. Deși turismul
deținea, aparent, un procent destul de mare din cifra de afaceri a sectorului terțiar, acesta nu este
dominant, deoarece comerțul cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete deține
44,3% din cifra de afaceri, cu o sumă ce atingea în anul 2006 26.634.556 de Roni; acesta este urmat de
comerțul cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor, cu un procent de 32.06% din
cifra de afaceri a sectorului terțiar, ceea ce arată că turismul ocupa abia locul 3 în ierarhia dominanței
sectorului serviciilor.
Perioada cuprinsă între anul 2007 și anul 2011 arată o creștere a constantă a cifrei de afaceri
sectorul serviciilor, ajungându-se ca în anul 2010 să înregistreze o cifră de afaceri de 237.084.201 de
Roni. Pe de altă parte, activitatea turistică înregistrează fluctuații la nivelul cifrei de afaceri, atingând
un maxim în anul 2008 de 6.189.051 de Roni, apoi înregistrând o scădere de la an la an începând din
anul 2009; domeniul turismului a fost afectat de criza economică din anul 2008, astfel că, așa cum am
văzut și la corelațiile privitoare la numărul de salariați, aceștia au scăzut în aceeași perioadă cu
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scăderea cifrei de afaceri, cee ace denotă că disponibilizările au fost făcute pentru a păstra activitățile
respective pe linia de plutire. În anul 2011, turismul deținea o pondere de 3,9%, pe când comerțul cu
ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete deținea un procent de 61% din cifra de
afaceri a sectorului terțiar, sectorul fiind dominat în mare parte de comerț în acel an, comerțul cu
amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor deținând un procent de 12,2%, iar comerțul
cu ridicata și cu amănuntul,întreținerea si repararea autovehiculelor și motocicletelor deținea o
pondere de 11,4% din cifra de afaceri a sectorului terțiar.
Perioada rămasă, între anii 2012 și 2014, aduc o creștere a cifrei de afaceri a activităților
turistice, în contrast cu o scădere a cifrei de afaceri a sectorului terțiar. Astfel, cifra de afaceri a
activității turistice în anul 2012 era de 5.917.774 de Roni, iar cea a cifrei totale a sectorului serviciilor
de 128.135.882 de Roni; pe când în anul 2013, cifra de afaceri a activității turistice era de 6.236.891
de Roni, iar cea a cifrei de afaceri totale a sectorului terțiar de 61.839.219 de Roni.
În anul 2014, cifra de afaceri a turismului deținea o pondere de 15,8%, sectorul fiind dominat din nou
de comerț, acum cu cifre mult mai scăzute față de anii anteriori, cu o pondere a comerțului cu
amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor de 26,1%, ponderea comerțului cu ridicata cu
excepția comerțului cu autovehicule și motociclete fiind de 21.7%, turismul clasându-se din nou pe un
loc 3 al cifrei de afaceri a sectorului serviciilor.

sursa datelor: Proiect U.B./1365

Fig 5 Corelația dintre cifra de afaceri din turism și cifra de afaceri din domeniul servicii, perioada
2000- 2014
Printr-o simplă analiză vizuală se poate observa că graficul corelației dintre cifra de afaceri
din turism și cifra de afaceri totală este aproape identic cu cel analizat mai sus între același prim
indicator și sectorul din care face parte. Singura diferență apare în anul 2010, atunci când cifra de
afaceri totală atinge maximul din anii incluși în cercetare, fiind de 271.058.017 de Roni., iar turismul
reprezenta 2%, cu o cifră de afaceri de 5.465.526 de Roni. Această diferență ne este dată de comerțul
cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, care reușea în anul 2010 să dețină o
pondere 18,5% din totalul cifrei de afaceri și 61% din cifra de afaceri a sectorului terțiar.
Analizând ultimul an de referință, aflăm că turimul deține o pondere de numai 8,5% din
totalul cifrei de afaceri, fiind una din activitățile care au o cifră de afaceri puternică. Activitățile care
completează cifra de afaceri și care au un cuvânt de spus în economia acesteia sunt: activitățile
agricole, ce dețin o pondere de 34,2% din totalul cifrei de afaceri, urmat de depozitarea și activitățile
auxiliare pentru transporturi cu o pondere de 16,3%; comerțul cu amănuntul, cu excepția
autovehiculelor și motocicletelor care deține o pondere de 14,2%; comerțul cu ridicata cu excepția
comerțului cu autovehicule și motociclete, ce deține o pondere de 11,8% din totalul cifrei de afaceri;
industria alimentară, cu o pondere de 6,5% din totalul cifrei de afaceri; construcțiile de clădiri, cu o
pondere de 3,2% din totalul cifrei de afaceri; tăbăcirea și finisarea pieilor;fabricarea articolelor de
voiaj și marochinărie cu o pondere de 0,9% din totalul cifrei de afaceri; activități de peisagistică și
servicii pentru clădiri cu o pondere de 0,86% din totalul cifrei de afaceri etc,. Am ales ca an de
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referință 2014, dat fiind că reprezintă ultimul an din calculele fiecărui indicator și care este cel mai
aproape de retaliate, iar cifra de afaceri totală a anului respectiv a fost de 114.793.385, înregistrând o
creștere infima față de anul 2013 (114.159.550 de Roni).

sursa datelor: Proiect U.B./1365

Fig. 6 Corelația dintre cifra de afaceri din turism și cifra de afaceri totală, în perioada 2000- 2014
În reprezentarea grafică a corelației dintre profitul din turism și profitul din domeniul
serviciilor se observă o tendință generală de creștere, dar cu destule fluctuații, atât în profitul din
turism, cât și în cel din sectorul serviciilor. Turismul contribuie activ la profitabilitatea firmelor, dar
menține, totuși o pondere destul de ridicată, aceasta fiind în anul 2014 29,4% din profitul sectorului
serviciilor. Acest lucru nu s-a întamplat, totuși, pe parcursul tuturor anilor luați în calcul pentru
cercetare, astfel, voi analiza anii cu importanță atât în creșterea, cât și în scăderea acestuia, și
contribuția profitului din turism la profitul sectorului serviciilor.
În perioada anilor 2000-2005, profitul din turism, cât și cel din din sectorul serviciilor suferă
mai multe fluctuații, în special între anii 2000 și 2001, atunci când profitul din turism a scăzut de la
34.941,4 de Roni în anul 2000, la 525.1 de Roni în anul 2001, deși cifra de afaceri a înregistrat o
creștere în acel an, pierderile au fost aproximativ egale cu profitul din anul anterior. În anul 2002
profitul din activitățile din turism au înregistrat o pondere de 0,6% din totalul profitului din sectorul
serviciilor. Din anul 2003 profitul din turism a început să crească, ajungând la 75.986,6 de Roni în
anul 2004; în anul 2005 înregistrând o mica scădere, având o pondere de 7,8% din totalul profitului
sectorului secundar.
În perioada anilor 2005-2010, tendința generală s-a menținut ascendentă, chiar dacă profitul
a fost fluctuant atât în activitățile din turism, cât și în profitul serviciilor. Turismul a avut o pondere în
anul 2010 de 1,1% din profitul serviciilor, acest procent fiind marcat de o scădere drastică a profitului
din activitățile turistice față de anul 2009, când s-a înregistrat un profit de 946.947 de Roni, anul 2010
având un profit de numai 17.894 de Roni. Principala activitate din turism care aduce cel mai mare
aport către profitul total al domeniului este reprezentat de hoteluri și alte unități de cazare.
În perioada dintre anii 2010-2014, profitul din domeniul turismului este într-o continuă
creștere, aproximativ concomitent cu cel al profitului din sectorul serviciilor, acesta înregistrând,
totuși, o mica scădere în anul 2013 (1.476.123 de Roni). Dat fiind că, în anul 2014 turismul deținea o
pondere de 29,4% din totalul profitului din sectorul terțiar, acesta a fost completat de activități
precum: comerțul cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete cu o pondere de
16,5% din profitul sectorului serviciilor, activități ale direcțiilor,birouri administrative centralizate, cu
un procent de 9,7%, comerțul cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor cu un
procent de 9,6% din profitul sectorului serviciilor, tranzacții imobiliare, cu un procent de 9,3%,
activități de secretariat, servicii suport cu un procent de 4,2%, transporturi terestre și prin conducte, cu
un procent de 4,1%, activități de arhitectură și inginerie;activități de testări și analiză tehnică cu un
procent de 3,6%. Aceste procente aduc în vedere faptul că, odată cu trecerea anilor, activitățile din
domeniul turismului au reușit să se stabilizeze și chiar să înceapă să domine sectorul serviciilor.
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sursa datelor: Proiect U.B./1365

Fig. 7 Corelația dintre profitul activităților din turism și profitul din domeniul serviciilor,
în perioada 2000 - 2014
Situația prezentată în graficul de mai sus, cel al corelației profitului din activitățile de turism
și profitul total al orașul, este similară cu cea anterioară, dintre profitul de activități de turism și cel din
sectorul serviciilor, tendința general fiind de creștere. Identificăm aceleași perioade evolutive, cu un
vârf în anul 2009, când s-a înregistrat cel mai mare profit din actvitățile de turism din toți anii luați în
calcul în analiză (946.947 de Roni). Spre deosebire de reprezentarea grafică anterioară, în acest caz,
observăm că profitul din celelalte sectoare are o influență mai mare asupra profitului total față de
activitățile din domeniul turismului, astfel că, în anul de referință 2014, turismul deținea o pondere de
numai 7% din profitul total. Astfel, activitățile care au contribuit substantial la alcătuirea profitului
total sunt următoarele: sectorul primar, și implicit activitățile agricole dețin peste 72% din totalui
profitului; comerțul cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete cu un procent de
3,9% din totalul profitului; activități ale direcțiilor, birouri administrative centralizate cu un procent de
2,3%; comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor cu un procent de 2,3%;
tranzacții imobiliare cu un procent de 2,2% etc,. Se poate observa că, profitul este dominat de sectorul
primar, urmat apoi de sectorul serviciilor, sectorul secundar având o participare destul de redusă, de
circa 3,7% din totalul profitului.

sursa datelor: Proiect U.B./1365

Fig. 8 Corelația dintre profitul din turism și profitul total, în perioada 2000- 2014
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CONCLUZII
Orașul Amara este un oraș din județul Ialomița, cu un singur obiectiv turistic, acesta fiind
lacul Amara, un lac sărat, cu proprietăți deosebite pentru tratarea unor diverse afecțiuni. Potențialul
stațiunii este unu imens, având în vedere că dispune de baze de tratament, dar a rămas încă la un nivel
destul de scăzut în comparație cu alte stațiuni de genul datorită poziției sale geografice (situată în
Câmpia Bărăganului), dar și pentru că investițiile majore în dezvoltarea turismului se lasă așteptate, iar
infrastructura turistică este destul de învechită. Autoritățile locale tind să se ocupe mai mult de factorii
turistici în ultimul timp, organizând evenimente pentru toate vârstele, păstrând tradițiile vechilor
evenimente ce atrag, de altfel turiști, unul dintre acestea fiind Trofeul Tinereții (un festival de muzică
cu o istorie de peste 50 de ani, ce se organizează pe timp de vară).
Deși instalațiile turistice nu sunt tocmai cele mai performante, plajele amenjate nu cele mai
curate, sau nu dispun de o amenajare propice, exploatarea acestora fiind făcută superficial, turismul
are un cuvânt de spus și este printre cele mai puternice activități care aduc aportul către multiplicarea
economiei locale.
Amara, în ultimii ani, lucru ce se observă din graficele de corelație, a început să dezvolte din
punct de vedere financiar, numărul de salariați și implicit numărul de firme sau cifra de afaceri și
profitul, având valori mult mai mari în anul 2014 față de anul 2000, iar aceste lucruri se datorează și
creșterii numărului de turiști, care aduc aportul la economia și statutul orașului, aceștia influențând
prin prezența lor și alte domenii, un exemplu fiind activitățile din comerț, acestea fiind cele mai mai
active și numeroase din sectorul serviciilor, depășind chiar turismul în toți indicatorii, fie că vorbim de
numărul de firme sau de profit, numărul de salariați sau cifra de afaceri, acesta poate ʺprofitaʺ de pe
urma turismului. Deși este un oraș foarte mic, de nivelul unei comune, factorii turistici de care dispune
nu sunt valorificați la capacitate maximă. Însă, conform previziunilor, orașul va continua să se
dezvolte pe partea de turism, mărind interesul asupra destinației și capacitatea de polarizare,
dezoltându-se, astfel, rolul turismului în economia locală.
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Abstract: Given their limitations, small developing countries must ﬁnd innovative ways to create,
position and communicate their national brands. By focusing on an export ﬂagship product, one that not only has
commercial potential but that also truly symbolises the country, small developing countries can develop and/or at
least enhance their country brands. Also this ﬂagship export might be a local food as this is a strong conveyor of
culture. Beyond the immediate commercial beneﬁts, export ﬂagships will transfer positive associations to the
country and might serve as a basis for developing a country brand identity. What is more, not only will the
country brand be enhanced, but the positive associations will be redirected towards further country branding
activities resulting in an overall improvement.
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INTRODUCERE
În condițiile unei economii globalizate, crearea și plasarea unui brand de țară devine din ce în
ce mai importantă. Administrațiile locale, naționale și regionale din întreaga lume adoptă acest
concept în efortul de a face față presiunilor concurențiale globale1. Astfel, marketing-ul unei țări, sau
altfel spus în termeni mai moderni- branding-ul unei țări, devine mai degrabă un instrument de
management necesar, decât o alegere.
Brandingul de țară este relevant în special pentru țările în curs de dezvoltare, care încă se află
la stadiul de definire al rolului lor politic, economic și social. Mai mult decât atât, imaginea lor
determină, deseori, succesul plasării produselor exportate pe piețele internaționale, atrăgând turiști dar
și fonduri străine. Prin crearea unor brand-uri poztive și consistente, astfel de țări înregistrează o
probabilitate mai mare de a-și atinge scopurile2.
Având în vedere faptul că percepția consumatorilor despre un spațiu anume este influențată de
către stereotipuri, și de către un număr limitat de experiențe și observații, țările mai puțin dezvoltate
devin zone de exploatare. În acest sens, produsele de export ar putea reprezenta un început eficient în
procesul de branding holistic. Această lucrare abordează conceptul conform căruia țările în curs de
dezvoltare ar trebui să se concentreze pe un produs de export care nu are doar potențial comercial, dar
care simbolizează cu adevărat țara pentru a-și concepe un brand de țară vizibil. Acest produs este cu
1

Kotler, P., Gertner, D., (2002), Country as brand product and beyond. A place marketing and brand
management perspective, Journal of Brand Management, Vol. 9, pag. 249-262
2
Papadopoulos, N., (2004), Place branding: Evolution, meaning and implications, Place Branding, Vol.1, pag.
36-49
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atât mai relevant dacă reprezintă un produs alimentar întrucât acestea concentrează o puternică
încărcătură culturală. Dincolo de beneficiile comerciale imediate, produsele de marcă exportate
transferă asociații pozitive cu țara de origine și servesc drept bază pentru dezvoltarea unei mărci
naționale. Asfel, nu se va distribui doar o imagine ci vor fi redirecționate și asociații pozitive în
legătura cu aceasta.
Țările mici, în curs de dezvoltare trebuie să găsească modalități inovatoare pentru a crea,
poziționa și distribui brandurile lor naționale. Produsele alimentare de export pe lângă valoarea
economică pe care o susțin, reprezintă simboluri naționale pline de încărcătură istorică și culturală. În
contextul unei abordări coerente, aceste produse pot reprezenta în fapt distribuția imaginei unei țări și,
mai mult decât atât, expresia materială a dimensiunii simbolice pe care o implică.
De asemenea, produsele exportate poziționeaza imaginia țării în percepția consumatorilor la
un nivel tangibil, mai puțin abstract, oferind țării posibilitatea de a se face cunoscută prin ceva specific
și memorabil.
METODOLOGIE
Această lucrare își propune să servească drept suport pentru conceperea și crearea unui brand
de țară, folosind ca studiu de cercetare Republica Moldova. Metodele utilizate în acest studiu reflectă
analiza cantitativă a datelor din cercetările primare și secundare.
Cercetarea primară include analiza mai multor surse de documetare relevante pentru acest
subiect precum: literatura din cărți, articole științifice, reviste și ziare, baze de date statistice, site-uri
web. A fost analizată, în acest context, cursul evoluției brandului de țară în corespondență directă cu
influența acestuia asupra turismului. Analiza cantitativă s-a bazat pe centralizarea datelor statistice în
ceea ce priveste dimensiunea economică a viticulturii in Republica Moldova și pentru a reprezenta
dinamica fluxurilor de turiști. Analiza cartografică reprezintă expresia raportului dintre totalul
suprafețelor cultivate și a podgoriilor din Europa.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Imaginea țării în context internațional.
Imaginea internațională a unei țări, este de cele mai multe ori influențată de stereotipurile
unanim acceptate de către societate. Acestea sunt adesea create și susținute de industria
divertismentului, de mass-media și chiar de țara sau regiunea în cauză1. În mod evident, de-a lungul
timpului, cele mai multe studii ce au cercetat produsele cu origine geografică protejată, respectiv
imaginea unei țări impuse de aceste produse, s-au axat pe cele mai importante țări, regiuni sau zone.
În acest sens, doar un număr limitat de țări în curs de dezvoltare au imagini de marcă
internaționale care sunt suficient de puternice pentru a putea fi măsurate2. Explicația rezultă în
principal din pragul minim de informații calitative distribuite în afara granițelor efective sau a zonei de
influență a țărilor respective.
Consumatorii din afara Europei de Est cunosc destul de puțin despre aceste țări și cu atât mai
puțin despre produsele lor. Lipsa informației publice detaliate despre fostele țări comuniste din timpul
Războiului Rece a dus la formarea stereotipului cum că această regiune ar fi “o masă uniformă” 3.
Recent, mass-media occidentală a creionat imaginea țărilor din fostul bloc politic ca fiind deprimate,
luptându-se încă să depășească efectele postcomuniste. Republica Moldova, așadar, este implicit
afectată de către aceste preconcepții. Involuntar, imaginea țării în viziunea străinilor, rezultă din
imediatele asocieri cu perioada comunistă. Studiile arată totuși că, deși consumatorii par să fie foarte
puțin informați despre produsele din Europa de Est, aceștia par a fi dispuși să le achiziționeze4. Asfel,
1

Gertner, D., Kotler, P., (2004), How can a place correct a negative image?, Place Branding, Vol 1, pag. 50-57
Anholt, S., (2005), Brand new Justice, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, UK
3
Beracs, J., Papadopoulos, N., (1990), New perspectives in East-West business: The case of Hungary,
International Business Handbook, The Haworth Press, New York, pag. 267-311
4
Mort, G., Ettenson, R., Papadopoulos, N., Heslop, I., Szamosi, I., (1996), Countru images and perceptions of
products “Made in” Eastern Europe: The view form Australia, Asian Journal of Marketing-Special Issue, Vol. 5,
pag. 29-44
2
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conceperea unui brand de țară expresiv și cât mai autentic este absolut necesar pentru afirmarea
imaginii unei țări în curs de dezvoltare.
Vinificația pentru Moldova
Conform Organizației Internaționale a Viei și Vinurilor, Moldova este considerată una dintre
țările producătoare cu tradiție, clasându-se pe locul 14 după volumul producției și locul 13 privind
suprafața cultivată.
După cum se poate observa pe
harta de mai jos (vezi Fig.1.),
Republica Moldova ocupă cea mai
înaltă poziție în ceea ce privește
suprafața cultivată raportată la
suprafața țării. Este conturată, în acest
fel, caracteristica de bază a țării ce
derivă din cultivarea viței de vie și
producția vinului.
Vinul a fost, chiar şi în
perioada de tranziţie de la economia
planificată la o economie de piaţă,
unul dintre foarte puţinele produse
care s-au remarcat printr-o balanţă
comercială excedentară, exportul
vinului reprezentând peste 30% din
valoarea
totală
a
exporturilor
moldoveneşti. În comparație cu alte
țări producătoare de vinuri și struguri,
Moldova comercializează pe piața
Fig. nr.1 Distribuția Suprafețelor de Vii din Europa
internă doar 10-11% din volumul total
Sursa:
Harta prelucrata de autor după Manea, Mihaela.,
de producție, cea mai mare parte fiind
Mardare, Aliona, 2013
exportată.
De asemenea, Moldova se clasează pe locul 14 în cadrul celor mai mari exportatori de vinuri
din lume, ponderea vinurilor moldovenești în exportul mondial fiind de 1,2% 1.

Fig. nr.2 Suprafața plantațiilor de vii, 1970-2015
Sursa: BNS.md

Fig. nr.3 Dinamica volumui de producție, 1970-2015
Sursa: BNS.md

În general fluctuațiile exportului sunt generate de interdicțiile de export, embargourile impuse
de către Federația Rusă (2006,2013), sau de orientarea către noi piețe de desfacere (Norvegia, China,
SUA). De asemenea, începând cu anul 2013, exporturile către țările din Uniunea Europeana au depășit
valoarea de 17% din total.
1

Certan, S., Certan, I. (2014), Potentialul Turismului Rural al Republicii Moldova, Revista teoretico-stiitifica:
Economie si Sociologie, IEFS, nr.4, pag. 32-42
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Fig. nr.4 Valoarea producției industriei
vitivinicole, 1996-2013
Sursa: www.statistica.md

Fig. nr.5 Volumul exporturilor, 2005-2013
Sursa: www.statistica.md

Importanța economică a acestui sector în termeni de producție, export și câștiguri reflectă
competitivitatea țării la nivel internațional în domeniul viticulturii din toate punctele de vedere. Asfel,
acesta poate fi considerat unul dintre argumentele ce întărește imaginea țării și ca destinație viticolă.
Vinurile exportate în general, și mai ales cele cu denumire protejată geografic, reprezintă primul pas în
distribuirea calității imaginii țării la nivel internațional. Totodată, relevanța culurală și economică a
vinului din Moldova, diversificarea pieței de export cât și creionarea unei imagini de vinuri calitative,
asociate unei țări cu tradiție în producere, reprezintă un mijloc eficient de promovare și comercializare
a turismului asociat acestui produs.
Produsele cu denumire de origine protejată- primul pas spre crearea unui Brand
Produsele cu denumire geografică protejată sunt acelea pe care consumatorii le pot asocia unui
brand. În cazul țărilor în curs de dezvoltare, acestea sunt cele mai relevante și reprezentative produse
ce pot induce semnificații calitative în conștiința cumpărătorilor.
Utilitatea produselor de export în poziționarea imaginii unei țări rezultă din faptul că aceasta
devine mai puțin abstractă în conștiința consumatorilor, oferind țării posibilitatea de a se face
cunoscută prin ceva specific și memorabil. Având în vedere faptul că în era actuală, produsele pot fi
realizate aproape în orice punct geografic și că acestea au caracteristicile esențiale din ce în ce mai
standardizate, comercianții se folosesc deseori de marca unei țări pentru a se diferenția între ei.
Această practică este cunoscută sub denumirea de produs cu origine protejată, sau altfel spusconceptul made in.

Fig.nr.6 Influența stereotipurilor asupra brand-urilor vs influenta brand-urilor asupra brand-ului de țară
Sursa: Prelucrare după Florek Magdalena,Francisco Conejo 2006
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Elaborarea unui marketing eficient se concentrează în special pe promovarea produselor cu
origine protejată, pentru că mărcile reflectă defapt achiziția simbolică și răspunsul dat distincțiilor
statuturilor sociale1.
Mecanismul prin care marketingul unui produs influent pe piața externă determină și
marketingul țării de origine este destul de simplu. Prin pomovarea corespunzătoare ce încadrează
atribuirea unor semnificații și simboluri naționale, produsul ajunge să transfere efectiv asociațiile țării
către consumatori, iar această experiența pozitivă, funcțională și afectivă, la rândul ei, proiectează
asociațiile produsului către țara în cauză.
Modelul de export al produselor de marcă
Prin promovarea unor produse de export reprezentative, care simbolizează țara nu doar
datorită dimensiunii comerciale pe care o au, țările în curs de dezvoltare își pot spori vizibilitatea
imaginii pe plan internațional. În acest sens, un rol deosebit îl au produsele gastronomice locale, care
dincolo de beneficiile comerciale imediate, exportul lor transmit asocieri pozitive țării de origine și
servesc drept bază pentru dezvoltarea identității unei mărci naționale.
Figura de mai jos (vezi Fig. 7) ilustrează modul în care bunurile comerciale pot fi fundația
pentru dezvoltarea unui brand de țară. Moldelul lui Olins se bazează pe 4 vectori: Investițiile Străine
Directe, Exportul Brand-urilor, Turismul și Politica Străină. Dintr-o perspectivă managerială, acest
model este ușor de creat, implementat și controlat.
Punctul de început (1) reprezintă un produs de export, actual sau potențial, selectat din
categoria produselor de export ale unei țări. După ce sunt intens promovate, îmbibate cu sens și
simboluri naționale, acestea vor deveni produse reper, capabile să transfere în mod efficient asociațiile
țării către consumatori.
Având în vedere experiența poztivă a consumatorilor cu produsul, percepțiile funcționale,
experimentale și simbolice ale acestora vor fi transferate către un nivel superior (2).
Asociațiile pozitive ar proveni de la brand-ul produselor și categoriilor de produse, atingând imaginea
dorită a țării și, prin urmare, vor servi drept bază pentru dezvoltarea brandului țării (3). Astfel, se
creeză o buclă ce menține legătura dintre consumatori și locul de origine al produselor, acestea din
urmă devenind o marcă de export, care la rândul lor, transmit asociații positive către mai multe servicii
din țara respectivă (4). Atât mărcile de export cât și impresiile sugerate de acestea prin extensie
consolidează în princiupiu brand-ul unei țări (5).

Fig.nr.7 Rolul produselor de marcă în crearea brand-ului de țară
Sursa: Modificat de autor dupa Florek Magdalena, Francisco Conejo, 2006
1

Douglas, M., Isherwood, B., (1979), The World og Goods: Towards an Anthropology of Consumption, Basic
Books, New York, NY
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După cum concluzionează Roth și Romeo1, dacă o țară este percepută ca având o imagine
globală pozitivă, (imagine ce este importantă pentru produsele de marcă exportate), consumatorii vor
fi mai dispuși să le cumpere. Astfel, corespondența dintre imaginea țării și cele mai relevante produse
de export ale acesteia este obligatorie.
Tipul de produse selectate pentre branding-ul unei țări trebuie să echilibreze mai multe cerințe.
În primul rând acestea trebuie să implice o valoare funcțională, experimentală și simbolică pentru
consumatori. Produsul, prin semnificațiile lui trebuie să ofere cultură și tradiție, bazându-se în același
timp, pe experiența și specializarea regiunii din care provine, care în caz ideal, are și o reputație
pozitivă în acest sens. Vinul, prin însușirile lui, satisface toate cerințele enumerate mai sus, fiind de
fapt expresia culturală a însușirilor calitative ce aparțin de o zonă geografică.
Analizat strict pe baza caracteristicilor sale tangibile, vinul pare a fi un produs foarte simplu.
Complexitatea lui rezultă însă din faptul că acesta nu este evaluat obiectiv de fiecare dată, având în
vedere experiența ce o reprezintă pentru fiecare tip de consumator2. Astfel, procesul de alegere este
infuențat atât de motivațiile intrinseci cât și de cele obiective ale consumatorilor.
Studiile arată faptul că, urmat de preț, cel mai relevant aspect ce influențează selecția unui vin
și ulterior, determină procesul decizional pentru achiziția acetuia îl reprezintă denumirea de origine
protejată3. Aceasta, pentru că dincolo de marcă, ambalajul și nu în ultimul rând stilul sticlei utilizate,
conține indicii despre regiune, subregiune, podgorie, data producției, tipul de struguri folosiți, despre
producător ș.a.
Vinurile cu Denumire Protejată în Republica Moldova
În teorie sistemul denumirilor de origine definesc strict producția unui areal particular. În mod
similar, practicile vitivinicole, care sunt reprezentative pentru fiecare producator în parte, sunt
guvernate de niște reguli specifice. Reglementarea IGP/DOP reprezintă un criteriu precis pentru a
determina cel mai bun sort de viță de vie pentru o terroir determinată4. Acest sistem cerifică teoretic
calitățile gustative ale vinurilor, refectând legătura acestora cu locul de origine. Chiar dacă calitatea
unui vin depinde în mare parte de aptitudinile producătorilor, sistemul denumirilor protejate
evidențiază prezența unei ierarhii dată de terroir.
Denumirile protejate reprezintă, de fapt, o garanție a calității și autenticității vinului, dar și
motivația unui turist de a vizita un teritoriu anume. Peisajul viticol al Moldovei a început să fie
subiectul unui astfel de sistem începând cu anul 2013, când s-au creat modificări legislative ce
prevedeau crearea unui cadru juridic pentru producerea vinurilor cu Indicație Geografică Protejată
(IGP) și Denumire de Origine Protejată (DOP). Aceasta pentru că apartenența la mențiunile de origine
oferă o garanție a calității și contribuie la crearea unei legături între consumator și originea produsului.
În același timp, vinurile incluse în această categorie sunt vândute cu 15% mai mult decât aceleași
vinuri cu etichetă generică.

Influența asupra turismului
Expresia rezultatului promovării produselor de marcă în străinatate se calculează în număr de
turiști străini ce aleg să viziteze cele mai frumoase crame din țară. Cele mai relevante destinații din
acest punct de vedere sunt Cricova, Mileștii Mici, Purcari, Vinăria Asconi, Vinăria Et Cetera, toate
oferind pachete turistice complexe bazate pe activități de degustare, excursii în beciuri și crame, tururi
ghidate, etc. Graficele de mai jos ilustrează evoluția numărului de turiști interesați de domeniul
viticulturii, accentuând în acest sens dinamica vizitatorilor străini. Se observă o creștere a acestora,
destul de bruscă începând cu anul 2013, creându-se astfel o legătură aproape directă cu metodele de
distribuție a produselor de vinificație în străinătate.
1

Roth, M., Romeo, J.B., (1992), Matching product and country image perceptions: A framework for managing
country-of-origin effects. Journal of International Business Studies, Vol.23, pag. 477-497
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Edwards, E., Mort, G., (1991), The expert wine taster, International Marketing Review, Vol. 8, pag. 8-12
3
Keown, C., Casey, M., (1995), Purchasing behavior in the Northen Ireland wine market, Britisc Food Journal,
Vol. 97, pag. 17-20
4
Mardare, Aliona., Bejan., I. (2016), The vineyard landscape-an offer with high potential, but less attractive for
whine tourism in moldova, Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, Universitatea „Ale.I.Cuza”
Iaşi
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Fig. nr.8 Evoluția nr. de vizitatori în crame
Sursa: www.statistica.md

Fig. nr. 9 Turismul realizat în scopuri pentru vacanțe,
recreere, odihnă
Sursa: Date colectate de către autor

Evoluția brandului de țară și a celui turistic
Poziționarea primului brand de țară s-a bazat pe confort și bunăstare, după cum
menționa și sloganul “Moldova, simte-te acasă în inima naturii” (vezi Fig. 10) . Conceptul nu
a abordat cu adevărat aspectele unice ale țării cum ar fi oamenii, istoria sau cultura într-un
mod holistic, iar ca și consecință Moldova nu se diferenția cu nimic față de vecinii săi.
În iunie 2006, la prima conferință internațională de promovare a țării, un nou concept de brand
a fost prezentat cu intenția de a puncta cele mai relevante simboluri pe care le-ar putea vinde. Lumea a
fost asfel invitată să descopere, în primul rând, oamenii, natura, istoria și vinul din Moldova.
Noul brand/logo se baza pe conceptul unui cub (vezi Fig 11) . Potrivit proiectului, R. Moldova
era reprezentată printr-un cub tridimensional, stilizat în culorile drapelului, care avea mai multe
semnificații. Pe de o parte, acesta se asocia cu o piatra pretioasa, iar pe de alta parte, cubul era format
din intersectia mai multor linii, care indicau intersecția drumurilor culturale și comerciale.

Fig.nr.10 : Prima siglă turistică a R. Moldova
Sursa: allfun.md

Fig.nr.11: Sigla turistică a R. Moldova, 2006
Sursa: MoldovaHoliday, 2017

Chiar dacă noul brand a avut un
impact mai mare decât cel anterior, acesta va
fi înlocuit ulterior, de un nou brand turistic și
de țară gândit cu mare grijă în urma mai
multor studii sistematice ce au apreciat în
egală măsură cele mai importante 3 aspecte:
turism , talent și comerț; prezentate însă sub
același slogan sugestiv “Moldova. Discover
us.“ (vezi Fig.12)
S-a realizat astfel unirea valorilor și
simbolurilor naționale în cadrul unei imagini
însoțită de sloganul „Descoperă căile vieții”,
sporind sensibilitatea asupra acestui sector.

Fig.nr.12 : Sigla turistică a R. Moldova
Sursa: MoldovaHoliday, 2017
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“Pomul vieții” conturează principalele valori specifice turismului din Moldova, fiecare
terminație prezentând un produs turistic specific țării: oameni și ospitalitate, vinuri și bucătărie
tradițională, cultură și obiceiuri populare, ruralitatea. Autenticitatea acestor avantaje competitive a dus
la extinderea conceptuală a viziunii turistice în areal geografic, privind atât extinderea și dezvoltarea
piețelor actuale cât și explorarea de noi piețe de desfacere a produselor turistice.
De asemenea, în anul 2013 Guvernul Republicii Moldova în colaborare cu programul de
dezvoltare CEED II și cu Oficiul Național al Vinului și Vinificației au elaborat un proiect național cu
scopul de a promova imaginea Moldovei și a vinului din Moldova pe piețele internaționale (vezi
Fig.13). Programul consistă în atribuirea unui brand național vinurilor exportate ce trebuie să treacă
mai întâi printr-un proces de control riguros al calității1.
Vinurile moldoveneşti, care sunt vândute
în străinătate, vor avea o denumire unică, după
lansarea brandului "Wine of Moldova-a legend
alive", care îi va aduna pe toți exportatorii sub
acelaşi logo. Programul de promovare a vinurilor
autohtone include un complex de iniţiative
strategice, un cadru juridic de control al calităţii,
un cadru de marketing eficient şi o identitate
vizuală corespunzătoare.
Acest proiect urmărește de fapt două aspecte
esențiale: promovarea vinurilor din Moldova prin
însușirile acestora dată de originea lor și
promovarea Moldovei prin exportul vinurilor de
Fig. nr.13 : Brand-ul vinului din R. Moldova
calitate.
Sursa: WineofMoldova, 2017
Brand-ul a fost lansat oficial la expoziția ProWein din 2014 în Dusseldorf, Germania, iar în
primele zile de activitate au fost semnate contracte pentru aproximativ 20 milioane litri de vin în
valoare de 35 mil. EUR. Piețele cheie către care se va orienta promovarea ulterioară includ
următoarele țări: România, Rusia, Polonia, Republica Cehă, China, Statele Unite și Canada.
Relansarea identităţii vizuale a Moldovei turistice, regândirea strategiei şi ofertei turistice,
poziţionarea şi promovarea profesionistă pe pieţe internaţionale a revitalizat turismul naţional. În acest
context, vinurile, viticultura, și tradiția acestei activități deține o pondere majoritară în cadrul
procesului de formare a țării într-o destinație turistică vizibilă. Într-un timp restrâns, turismul receptor
din Moldova a înregistrat importante progrese şi a ajuns în vizorul multor străini, numărul potenţialilor
turişti atraşi prin ampla campanie de promovare a Moldovei ca destinaţie turistică fiind evaluat de
CEED II la 600 de mii2.
CONCLUZII
Este evident faptul că branding-ul de țară este din ce în ce mai important în mediul
concurențial global de astăzi.
Imaginile și pozițiile țărior în curs de dezvoltare adesea nefavorabile, însoțite de lipsa
resurselor, le impun să elaboreze modalități noi și creative pentru a-și dezvolta și promova brand-urile
naționale. Imaginea unui brand de țară, datorită complexității sale, este limitată la un număr de
atribute. Astfel, comunicarea unui brand reprezintă practic expresia alegerii acestor atribute.
Evenimentele, experiențele și chiar produsele permit consumatorilor să înțeleagă mai bine o țară și să
formeze o legătura sensibil-emotivă cu aceasta. Dintre mulțimea de stimuli, produsele de marcă
exportate reprezintă un început eficient pentru distribuirea unui brand anume pentru că acestea oferă o
bază pentru formarea de legături afective cu destinația respectivă. Pentru a avea succes însă, ele
trebuie să reflecte o încărcătura istorică și culturală deosebită și respectiv, să reprezinte un simbol
1

CEED (2014), Competitiveness Enhancement and Enterprise Development II Program for Republic of
Moldova, official web-site, http://ceed.md/en/publications
2
http://agora.md/stiri/8945/moldova-%E2%80%93-de-la-cea-mai-neexplorata-tara-din-europa-la-un-brandturistic-milenar-si-vizibilitate-internationala
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național, conștientizat mai întâi de populația autohtonă, facându-se astfel apel la emoțiile
consumatorilor.
Un brand de țară puternic se extinde şi asupra produselor spre export, ridicând competivitatea
acestora pe piețele internaționale. Mai mult, în baza brand-ului de ţară produselor comercializate în
exterior li se atribuie o caracteristă națională. În rezultat, recunoașterea internațională determinată de
imaginea geografică poate face ţara mai atractivă din punct de vedere turistic.
În cazul Republicii Moldova, cel mai relevant produs în acest sens îl reprezintă vinul, valoarea
economică, socială și culturală a acestuia fiind demonstrată anterior. Poziționarea imaginii țării ca
destinație viticolă reprezintă o metodă eficientă, experimentată deja, ce semnifică, în esență,
identitatea națională.
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EVREII DIN CRACOVIA – INCURSIUNE CULTURALĂ
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Abstract: This thesis is based on the premise that both the historical context and the geographical
position are the main pillars that favoured such an obvious cultural framework in the city of Krakow. The
valorisation of the Jewish culture has developed on the background of the Second World War, as a consequence
of the Holocaust. The aim of this paper is to analyze the situation of Jews in Krakow and the causes that led to
the Jewish movement being so well represented among sights and cultural events held throughout the years.
When it comes to methodology, I have used vector and statistical database, together with several published
works on the topic. The results have been processed with the help of the ArcGis software, Microsoft Office
Excel and CorelDRAW. Following the study, I have noticed that both the locals' contribution to preserving
traditions and habits, as well as the involvement degree of authorities, are essential for the maintenance and
fruition of such heritage. Through the lens of the city of Krakow, this thesis can serve as a diagnosis for cities
with a similar status, in order to identify and localize them, as well as the potential structures and touristic
activities that may have developed around them.
Cuvinte cheie: Cracovia, Evrei, patrimoniu cultural, Holocaust, cultură evreiască, turism.

INTRODUCERE
Studiul se concentrează asupra consecințelor evenimentelor istorice și politice prin prisma
activității turistice din Cracovia în ansamblu (obiective turistice și evenimente culturale). Acest subiect
a fost abordat atât în literatura străină de specialitate, cât și în cea autohtonă. Autorul australian
Thomas Michael Keneally a urmărit îndeaproape greutățile întâmpinate de evrei în opera sa „Lista lui
Schindler”/ „Schindler’s List” (1982), lupta pentru supraviețuire fiind susținută de personajul
principal, Oskar Schindler. Mai târziu, în anul 1993, regizorul american Steven Allan Spielberg a
realizat o ecranizare a cărții, în locația fostului ghetou Kazimierz, din Cracovia, în semn de omagiu
pentru toate victimele Holocaustului.
De asemenea, în funcție de porțiunile orașului care erau cel mai des frecventate sau locuite de
evrei, s-au ridicat obiective specifice culturii lor, o parte dintre ele existând și astăzi: sinagogi și
cimitire, muzee (pe locul unor foste fabrici unde aceștia lucrau în trecut) și mici piețe, unde se găsesc
de vânzare atât alimente, cât și articole vestimentare; destul de frecvent se organizează și târguri. Fiind
amplasate la distanțe relativ apropiate, acest ansamblu de obiective este denumit „Cartierul Evreiesc”
(Kazimierz). Pe baza repartiției acestora, Consiliul Europei (Council of Europe), prin programul
„Trasee culturale” (Cultural Routes), a elaborat un plan cartografic intitulat „Traseu de patrimoniu
evreiesc” (Jewish Heritage Route), pe care îl regăsim foarte des în Cracovia și deservește, mai ales,
turiștilor orașului.
Rolul evreilor în dezvoltarea turismului din Cracovia reflectat în evenimentele culturale a fost
studiat de către Fiscutean et. al (2002), cu sprijinul directorului Institutului Polonez din București.
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Fiind una dintre principalele așezări ocupate de Germania Nazistă, s-au publicat numeroase
scrieri și la nivel local. De exemplu, autoarea poloneză Roma Ligocka a scris un roman de memorii,
„Fetița cu palton roșu”/ „The Girl in the Red Coat” (2002) în care a pus accentul pe copilăria sa
tumultoasă, condițiile grele pe care le-a suportat în ghetoul din Cracovia, dar și urmările
Holocaustului. Tot în această categorie se încadrează și autorul și regizorul polonez Wieslaw Kielar,
care s-a remarcat tot printr-un roman de memorii, „Cinci ani la Auschwitz”/ „Five years in
Auschwitz” (1962), în care prezintă scene foarte dure din perioada în care a fost prizonier în lagărul de
la Auschwitz, alături de alți 728 de deținuți politici.
Analiza dezvoltării sectorului turistic este completată cu modul în care urmările celui de-Al
Doilea Război Mondial au influențat cadrul social. De mai bine de două decenii, se urmărește
integrarea populației de evrei din Cracovia prin înființarea „Centrului pentru Cultură a Evreilor”
(Centrum Kultury Żydowskiej), iar o inițiativă mai recentă este „Centrul Comunitar Evreiesc”
(Centrum Społeczności Żydowskiej w Cracowie), care activează de numai un deceniu. Totodată, am
urmărit și impactul acestor instituții pe termen lung, cum susțin dezvoltarea tinerilor, dar și a adulților,
ce fel de activități sunt organizate în cadrul lor și care este pragul numeric atins, reprezentând
persoanele beneficiare.
Prin conținutul prezentei lucrări, poate fi justificat substratul evreiesc întâlnit în multe dintre
obiectivele turistice ale orașului Cracovia și evenimentele culturale ce se desfășoară aici pe parcursul
anului, având ca punct de reper parcursul istoric.
METODOLOGIE
Scara de abordare a lucrării de față s-a rezumat, în cea mai mare parte, la orașul Cracovia,
luând în calcul și lagărul de concentrare de la Auschwitz. Pentru a obține o imagine de ansamblu a
parcursului cultural al evreilor din Cracovia, în contextul istoric al Holocaustului, am raportat datele
referitoare la regiunea analizată și la situația actuală.
În vederea realizării studiului, am consultat diverse surse de infomare, pornind de la lucrări
științifice de referință, baze de date statistice, dar și publicații apărute la nivel local. De asemenea,
suportul de bază a fost completat cu diverse informații de actualitate, având o proveniență multiplă:
„Biroul de Statistică al Cracoviei”, „Centrul Comunitar Evreiesc”, broșurile turistice achiziționate în
momentul vizitării obiectivelor turistice reprezentative și „Centrul pentru Cultură a Evreilor”.
Pentru a evidenția poziția orașului în cadrul țării, am întocmit prima hartă (fig. 1), cu ajutorul
softului ArcGis 10.2, stabilind mai întâi arealul de studiu, pe care, ulterior, l-am evidențiat printr-o
cromatică distinctă față de restul voievodatului și, respectiv, față de întreaga țară. Planul ce ilustrează
repartiția obiectivelor turistice a fost prelucrat în programul CorelDRAW X7, pentru a marca arealul
Cartierului Evreiesc din Cracovia, dar și împrejurimile acestuia.
Programul de lucru Microsoft Office Excel, versiunea 2007, mi-a fost de folos în ceea ce
privește crearea unor grafice, pe baza cărora am putut exemplifica evoluția numerică a comunității
evreiești, dar și creșterea numărului de persoane care au participat la activitățile și evenimentele
găzduite de „Centrul pentru Cultură a Evreilor” și „Centrul Comunitar Evreiesc”, motivând astfel
utilitatea acestor instituții în Cracovia.
Așadar, prin utilizarea metodelor de cercetare specifice geografiei (interpretarea surselor
scrise, observației, grafică și cartografică), am avut posibilitatea de a observa impactul pe care l-a avut
istoria evreilor asupra culturii orașului Cracovia și de asemenea, care sunt mijloacele prin care li se
oferă suport în prezent.
ZONA DE STUDIU
Fostă capitală a Poloniei în perioada anilor 1320-1596, Cracovia este unul dintre orașele
componente ale regiunii principale a țării, cunoscută sub numele de „Silezia superioară”. Din punct de
vedere geografic, se află în sudul statului polonez, în voievodatul Polonia Mică (fig. 1), fiind unul
dintre cele mai vechi orașe ale țării și, totodată, al doilea ca mărime, după capitală.
Orașul este străbătut de râul Vistula (Wisła), aflându-se între Munții Carpați (Munții Tatra) și
Podișul Małopolska, la poalele Beschizilor, la o altitudine de 219 metri. Cracovia este o zonă de deal-
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podiș, fiind încadrată la nord de colinele Podișului Polonia Mică (Wyzyna Małopolska), iar la sud de
dealurile subcarpatice poloneze (Constantinescu M. et al., 1971).
Polonia constituie o zonă de tranziție între climatul continental al Europei Răsăritene și
climatul oceanic al Europei Apusene, constatându-se mari variații de climă, determinate de diferite
mase de aer venite dinspre cele patru puncte cardinale. Spre deosebire de orașele nordice ale țării, cu
ieșire la Marea Baltică, Cracovia beneficiază de un climat temperat, cu influențe dinspre Oceanul
Atlantic.

Fig.1. Harta localizării orașului Cracovia pe teritoriul Poloniei
(Sursa datelor: http://www.naturalearthdata.com)

Conform Biroului de Statistică al Cracoviei, populația orașului număra la sfârșitul anului
2017, 765.320 locuitori (1,5 milioane aria metropolitană), cu o densitate a populației de 2,342
locuitori/km². Populației urbane îi revenea un procent de 60,5%, în detrimentul celei rurale (39,5%).
Istoria Cracoviei este bazată pe o legendă conform căreia orașul a fost fondat de conducătorul
unui trib slav, pe nume Krak, ce a ridicat o așezare fortificată pe dealul cunoscut sub numele de Wawel
(Popa V., 2015). Fostă reședință a regilor polonezi este, totodată, unul dintre cele mai frumoase și mai
frecventate muzee din lume, înregistrând circa 2 milioane de vizitatori anual. Este socotit, pe bună
dreptate, leagănul culturii poloneze.
Încă din anul 1978, Cracovia este considerată unul dintre cele mai frumoase orașe europene,
un
adevărat „muzeu viu”, motiv pentru care a fost inclus pe lista Patrimoniului Universal de către
UNESCO, cu 55 clădiri și monumente spectaculoase.
În Cracovia se practică preponderent turismul cultural-istoric, fiind urmat de cel de recreere,
religios, montan și de afaceri. În 2017, conform Małopolska Tourist Organisation, în Cracovia au sosit
aproximativ 12,9 milioane vizitatori, din care 3,05 milioane au fost turiști străini, cei mai mulți
provenind din Marea Britanie, Germania, Italia, Franța și Spania.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Scurt istoric al comunității evreiești
Evreii au ajuns în Cracovia la sfârșitul secolului al XIII-lea, printre imigranții germani care
călătoreau pe o rută comercială spre Praga. Kazimierz, situat la marginea orașului Cracovia și fondat
în anul 1335 de către regele Cazimir cel Mare, a devenit centrul principal al așezării evreiești. Până în

58

secolul al XIV-lea, evreii au înființat o comunitate organizată. Aceștia aveau deja case și clădiri în
cartierul lor, dar și în cele vecine orașului până la începutul secolului XIV. Cu toate acestea,
proprietatea evreiască a fost respinsă și protestele au luat amploare în anul 1369 împotriva tuturor
acțiunilor evreiești.
Neînțelegerile au continuat între evrei și ceilalți rezidenți din Cracovia și pe parcursul
secolului al XV-lea. Au fost forțați să semneze un acord prin care au fost excluși din majoritatea
activităților comerciale. Suprapopularea în Kazimierz a devenit o problemă din cauza fluxurilor de
imigranți din Boemia-Moravia, precum și din Germania, Italia, Spania și Portugalia. Astfel, în anul
1553, evreilor li s-a permis prelungirea cartierului (Carter F.W., 1994).
Perioada secolului al XVII-lea este marcată de o luptă intensă între comercianții evrei și cei
creștini asupra drepturilor comerciale evreiești în sectoarele creștine. În anul 1609, a fost încheiat un
acord prin care evreilor li se permitea libertatea comerțului în Kazimierz și într-un alt cartier apropiat.
Din păcate, în secolul al XVIII-lea, se dezvoltă o clasă de negustori evrei.
În perioada anilor 1772-1776, Kazimierz a devenit parte a Austriei, iar Cracovia a fost anexată
în anul 1795; mulți dintre evreii înstăriți din Cracovia s-au mutat în Varșovia. La începutul secolului al
XIX-lea, Cracovia este inclusă Marelui Ducat al Varșoviei, iar în intervalul 1815-1846 se formează
Republica Cracovia. În anul 1868, comunitățile Cracovia și Kazimierz au fuzionat, iar evreii aveau
dreptul de a locui și de a lucra și în afara cartierului lor.
În secolul XIX, Cracovia a devenit centru al vieții politice și sociale evreiești din Polonia. Cea
mai dificilă perioadă a evreilor din Cracovia a fost, fără îndoială, cel de-Al Doilea Război Mondial;
acest aspect este confirmat și de evoluția numerică a comunității evreiești (fig. 2). La 1 septembrie
1939, naziștii au invadat Polonia, ocupând Cracovia după numai câteva zile. Printr-un ordin din aprilie
1940, evreii au fost obligați să evacueze orașul în patru luni. Cracovia devine capitala Poloniei sub
ocupație nazistă (Löffler, 1978).
În martie 1941, a fost construit un ghetou care găzduia 20.000 evrei, inclusiv 6.000 evrei din
comunitățile învecinate. Deportările au început în anul 1942, când 5.000 evrei au fost trimiși în lagărul
Belzec, în iunie, și alți 6.000, în luna octombrie. Alte câteva sute de evrei au fost uciși în ghetou
(Ligocka R., 2002).
„Organizația pentru luptă împotriva evreilor” (ZOB) a activat în cadrul rezistenței din ghetou
prin grupul sionist Akiva și un grup de stânga. Grupul lor a încetat să funcționeze după ce ghetoul a
fost lichidat, iar evreii rămași au fost trimiși în lagărul Płaszów, în martie 1943. În cartierul Zabłocie
din Cracovia, Oskar Schindler avea o fabrică prin intermediul căreia a salvat 1098 evrei din Płaszów.
Fabrica lui a ajuns în subordinea sistemului nazist de lagăre de concentrare și a plătit Reich-ului
german pentru munca lor.
Înainte de retragerea din 1944, naziștii au început să distrugă dovezile crimelor lor
monstruoase. Au detonat crematoriile și unele clădiri din tabere, însă nu au apucat să demoleze
camerele de gazare. Intenționau să devasteze Cracovia în totalitate, dar au fost împiedicați de Armata
Roșie. Astfel, Cracovia a fost unul dintre puținele orașe poloneze care a supraviețuit războiului
aproape intact.

Fig.2. Evoluția numerică a comunității evreiești din Cracovia (1900-2017)
(Sursa datelor: Biroul de Statistică al Cracoviei)
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Doar 2.000 evrei din Cracovia au supraviețuit Holocaustului (fig. 2). Ultimul evreu a părăsit
Kazimierz în 1968 și aproximativ 700 evrei au rămas în Cracovia dupa acest an. În 2017, aproximativ
1.000 evrei locuiau în Cracovia, dar doar 200 dintre ei s-au identificat ca membrii ai comunității
evreiești. În ciuda scăderii numărului lor, interesul pentru păstrarea istoriei evreilor a fost reaprinsă.
Rolul evreilor în dezvoltarea turismului din Cracovia
Timp de secole, cultura poloneză a fost îmbogățită de caracteristici specifice evreilor, dovada
cea mai clară fiind existența unui stetl (cartier evreiesc) în aproape fiecare oraș din Polonia (Skrzypek
E., 1977). În Cracovia se remarcă sinagogile (care au o evoluție relativ similară), muzeele, diferitele
piețe concentrate în Kazimierz (fig. 8), fostele ghetouri și, nu în cele din urmă, lagărele de concentrare
de lângă orașul Oświęcim: Auschwitz I și Auschwitz II (Birkenau).
Nucleul renașterii evreiești îl reprezintă strada Szeroka, care este mai degrabă o piață decât o
stradă. Părți din ea și multe alte străzi din împrejurimi sunt atât de ruinate, încât impresia inițială este
aceea că războiul abia s-a încheiat. La capătul sudic, se află Vechea Sinagogă (Stara Synagoga), ce
datează din secolul al XV-lea, însă nu a rămas intactă de atunci (fig. 3). Construită în stil
neorenascentist, clădirea de cărămidă roșie este simplă la exterior, iar la interior găzduiește Muzeul
Culturii și Civilizației Evreiești, o sursă cuprinzătoare de informații cu privire la viața evreilor din
Kazimierz de-a lungul secolelor.
La nord, de-a lungul străzii Szeroka, se află Sinagoga Remuh (Synagoga Remuh), ultima
sinagogă ortodoxă din Cracovia, construită în 1558, dar complet renovată de atunci. Clădirea acesteia
se învecinează cu cel mai vechi cimitir evreiesc din oraș (Stary cmentarz żydowski w Krakowie),
unul dintre singurele cimitire evreiești din Europa în stil renascentist, înființat în anul 1533. Scriitorul
și filosoful Moses Isserles, cunoscut sub numele de „Remuh”, al cărui tată a fondat sinagoga, este
înmormântat aici (Grözinger. 2010: 61-7).
Sinagoga Poppera (Synagoga Poppera/ Bociana) a fost înființată în anul 1620 ca fundație
privată de către un comerciant și finanțator înstărit, Wolf Popper. Aceasta a fost reconstruită după
devastarea ocupației naziste în anul 1965 și preluată de un club local de cultură. Din păcate, niciuna
dintre fostele decorațiuni interioare nu a fost păstrată.
La est, se află Muzeul Evreiesc Galițian (Galicja Żydowskie Muzeum) – fig. 4, ce găzduiește
o excelentă colecție de fotografii contemporane ale fondatorului muzeului, Chris Schwartz, prin care a
imortalizat rămășițele culturii evreiești în Galiția. Tot aici au loc diverse evenimente culturale,
muzicale și educaționale.

Fig. 3. Vechea Sinagogă
Sursa: arhivă personală

Fig.4. Muzeul Evreiesc Galițian
Sursa: arhivă personală
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Înființat la începutul secolului XIX ca înlocuitor pentru Cimitirul Remuh, Noul cimitir
evreiesc (Nowy Cmentarz Żydowski) se întinde pe o suprafață de 19 hectare. Aici erau înmormântați
membrii înstăriți ai comunității evreiești din Cracovia până la invazia germană a orașului, din
septembrie 1939. Naziștii au profanat cimitirul, distrugând majoritatea pietrelor funerare. Deși a fost
restaurat de atunci, cimitirul este în paragină. Există și o serie de monumente comemorative ale unor
familii întregi ucise în timpul Holocaustului (Griffiths C., Stannard D., 2008).
Înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial, Piața Nouă (Plac Nowy) aflată în centrul
Kazimierzului, era piața evreiască a orașului (fig. 5). Astăzi, tarabele sunt înlocuite de unele dintre cele
mai interesante baruri și cafenele din Cracovia. Au fost păstrate și tradițiile, iar în fiecare zi de
duminică se organizează târguri de antichități în jurul rondului unde se pot servi diverse gustări – cel
mai adesea „zapiekanka”, o pizza dreptunghiulară preferată deopotrivă de localnici și turiști.
În partea estică a pieței, se află Sinagoga Isaac (Synagoga Izaaka), o capodoperă iudeo-barocă
de secol XVII. Cu o fațadă în stil renascentist, holul în stil baroc păstrează fragmente din picturile
murale din secolul al XVII-lea care au fost recent descoperite, în timp ce galeria femeilor este separată
printr-o arcadă de coloane toscane. A fost distrusă de naziști și reconstruită ulterior, iar în prezent se
organizează proiecții de filme vechi despre viața evreilor din Cracovia înainte de cel de-Al Doilea
Război Mondial.
La doar câteva minute distanță, se află Sinagoga Wysoka (Synagoga Wysoka) care a fost
construită între 1556 și 1563 și are capela situată la primul etaj al clădirii (de aceea se mai numește și
High Sinagogue). În timpul ocupației naziste, sinagoga a fost jefuită și devastată. A fost reconstruită în
1966, iar elementele originale care au fost păstrate în capelă sunt cadrul de piatră al arcului sfânt și
frescele aflate pe peretele de sud (Skrzypek E., 1977).
La nord de Plac Nowy, se află Sinagoga Templu (Synagoga Tempel) a congregației evreiești
reformate (fig. 6). Construită în 1862, a fost extinsă în ambele părți în anul 1924. Este una dintre
puținele sinagogi din Kazimierz care a supraviețuit regimului nazist aproape intactă. Fațada prezintă
influențe neorenascentiste cu elemente maure, iar interiorul este ornamentat cu stucatură, policromie în
palete de roșu și auriu, cât și patru vitralii circulare în dreptul altarului.

Fig. 5. Piața nouă
Sursa: arhivă personală

Fig.6. Sinagoga Templu
Sursa: arhivă personală

În apropiere se găsește și Sinagoga Kupa (Synagoga Kupa) care a fost ridicată în prima
jumătate a secolului al XVII-lea și prezintă același parcurs: este devastată în timpul celui de-Al Doilea
Război Mondial și a funcționat în anii de după război ca o casă de rugăciune. Elementele fostelor
interioare care au fost păstrate până în prezent sunt tablourile, precum și o placă ce comemorează
fondarea fraternității preoților și leviților (1647).
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Nu departe de Orașul Vechi, se
află Piața Eroilor din Ghetou (Plac
Bohaterow Getta) – fig. 7. Acesta este
locul din care, la 14 iunie 1940, pleca
primul transport spre lagărul de
concentrare de la Auschwitz, cu 738 de
oameni, dintre care cinci evrei. În piața
se află o sculptură creată de Piotr
Lewickí și Kazimierz Łatak, ce constă
în 70 de scaune din bronz, amplasate
aleatoriu, ce fac trimitere la mobila
aruncată în stradă dupa ultima razie
nazistă, din 1943. Astfel, această piață
a fost construită în semn de
Fig. 7. Piața Eroilor din Ghetou
comemorare a evreilor care au fost
Sursa: arhivă personală
alungați cu forța din casele lor.
Un alt obiectiv de o mare însemnătate este reprezentat de muzeul Fabrica lui Oskar
Schindler (Fabryka Emalia Oskara Schindlera), care se află pe locul în care Schindler a exploatat, iar
apoi a protejat și salvat peste 1.000 de evrei din ghetoul Podgórze. Fostul bloc administrativ este acum
o ramură a Muzeului de Istorie a Cracoviei, cu o expoziție permanentă ce reprezintă orașul sub
ocuparea nazistă (1939-1945); biroul lui Schindler face parte din tur.

Evenimentele importante care au avut loc au fost popularizate prin intermediul cărții și
a filmului Lista lui Schindler. Actele sale de curaj sunt absolut impresionante, mai ales având
în vedere că Polonia a fost singura țară ocupată de nemți în timpul celui de-Al Doilea Război
Mondial, în care ajutarea unui evreu se pedepsea cu moartea (Keneally T.M., 1982).
Alături, halele fabricii au fost transformate în Muzeul de Artă Contemporană
(MOCAK, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie), un spațiu unde au loc diferite
evenimente și expoziții temporare, printre care și unele dedicate evreilor (prin analogie cu
lagărul Auschwitz I, sunt evidențiate cu sintagma „Kunst Macht Frei”: “Arta te face liber”).
Colecția permanentă de la subsol aduce laolaltă aproximativ 4.000 de lucrări realizate de
artiști contemporani polonezi și internaționali.

Fig.8 Cartierul Evreiesc (Kazimierz) - hartă turistică
(Sursa datelor: prelucrare după Consiliul Europei, „Traseu de patrimoniu evreiesc”)
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Auschwitz, situat în apropierea orașului Oświęcim, a fost cel mai mare lagăr de concentrare și
de exterminare nazist. Lagărul, compus din trei părți: închisoarea, lagărul de muncă forțată și lagărul
de exterminare, a fost ales pentru a juca un rol central în implementarea „soluției finale”, căile sale
ferate fiind folosite pentru transportul evreilor din întreaga Europă (Popa V., 2015). Recent, guvernul
polonez a legiferat sancționarea oricui denumește lagărele de muncă forțată ca fiind poloneze, creând
astfel confuzii; astfel, ele trebuie numite nemțești.
Auschwitz I (fig. 9) a fost construit în anul 1940, pe locul în care se afla o tabără militară
polonă abandonată. Vizual, facem asocierea cu cele două porți pe care este inscripționată maxima
„Arbeit Macht Frei”: „Munca te face liber”. Se estimează că 1,5 milioane de oameni au murit aici,
dintre care 1,1 milioane erau evrei. Era singurul lagăr de concentrare german care tatua numere de
identificare pe antebrațul deținuților – este vorba de 200.000 oameni (Kielar W., 1972). Restul au
sfârșit în camerele de gazare, unde au fost duși direct din trenuri, fără a mai fi înregistrați.

Fig. 9. Auschwitz I
Sursa: arhivă personală

Fig.10. Auschwitz II - Birkenau
Sursa: arhivă personală

În 1942, lagărul a fost mult extins prin adăugarea de noi suprafețe în apropierea satului
Birkenau (fig. 10), la 3 kilometri distanță (Auschwitz II). Camerele de gazare de la Birkenau au devenit
centrul lagărului de exterminare destinat evreilor (Ligocka R., 2002). Dintre toate lagărele de
concentrare din Polonia, cel mai terifiant a fost cel de la Auschwitz-Birkenau (II). Auschwitz este
cea mai frecventată destinație din jurul Cracoviei, aproximativ 500.000 de turiști vin aici anual.
Rolul evreilor în dezvoltarea evenimentelor culturale din Cracovia
Orice cultură se hrănește cu măreția trecutului, iar o parte integrantă a acestui trecut o
constituie tradiția. Obiceiurile cracoviene și, mai ales cele evreiești, se pun în valoare în timpul
diferitelor evenimente ce se desfășoară pe parcursul anului. Leagăn de istorie și cultură poloneză,
orașul își cultivă cu grijă tradiția, atrăgând turiști din toate colțurile lumii. Cracovia are reputația unui
oraș cu festivaluri dintre cele mai diverse, găzduind peste 100 în fiecare an (Fiscutean C. et al., 2002).
Dintre toate, îmi voi îndrepta atenția asupra acelora care se concentrează pe cultura evreilor.
În luna martie a fiecărui an, se organizează un marș de comemorare a tuturor evreilor
cracovieni care au pierit în ghetoul din Cracovia în timpul Holocaustului (Krakow Ghetto
Liquidation – Remembrance March), în timpul lichidării din 13 și 14 martie 1943 și în lagărul de
concentrare din Płaszów; aceste date marchează în mod simbolic sfârșitul vieții evreiești din Cracovia,
iar cu prilejul acestui eveniment, cetățenii evrei și neevrei din oraș trimit împreună un omagiu celor
care au fost uciși de naziști și care arată simbolic victoria vieții asupra morții.
Cu o vechime de 14 ani, festivalul Zilele Israelului (Dni Izraela w Krakowie) se desfășoară an
de an, în luna mai și are o durată de opt zile. În timpul întregii săptămâni, orașul Cracovia găzduiește o
serie de evenimente care prezintă culturile evreiești și israeliene localnicilor. Prelegeri, proiecții de
film israeliene, concerte de muzică israeliană, dansuri israeliene și ateliere de gătit israeliene, sunt doar
o parte a evenimentelor care au loc în timpul festivalului și care vor fi deschise publicului (Griffiths
C., Stannard D., 2008). Legătura Israelului cu Polonia și, respectiv, a Cracoviei cu Tel Aviv, se leagă
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tot de perioada Holocaustului, așa cum se întâmplă și în cazul celorlalte evenimente. Polonia a fost
singura țară din Blocul Socialist care a permis evreilor să emigreze în Israel fără vize sau permise de
ieșire din țară. În antiteză, Stalin a forțat evreii din URSS să rămână în țară, așa cum se acceptase la
conferința de la Ialta.
Festivalul Culturii Evreiești (Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie), demarat în 1988, a
ajuns un eveniment major, sărbătorit anual, reînviind patrimoniul evreiesc cracovian. Se desfășoară în
lunile iunie-iulie în cartierul evreiesc Kazimierz, dar și în Centrul Vechi, fiind unul dintre
evenimentele culturale anuale importante ale Poloniei și unul dintre cele mai mari festivaluri de
cultură evreiască din lume. Obiectivul principal al evenimentului este educarea oamenilor în ceea ce
privește cultura, istoria și credința evreiască, care au înflorit în Polonia înainte de Holocaust. Pe
perioada festivalului, se organizează concerte, expoziții, spectacole, lecturi, ateliere și excursii. Cele
mai importante două concerte sunt: concertul inaugural din prima duminică și concertul final în ultima
sâmbătă a festivalului.
Programul festivalului include, de asemenea, tururi ale sinagogilor și cimitirelor din Kazimierz
(7@nite/ Night of the Synagogues), precum și al ghetoului Podgórze din Cracovia. Acest eveniment
corespunde „Nopții Muzeelor”, un concept care a fost demarat în Berlin în anul 1997 și este foarte
răspândit în peste 120 orașe din întreaga Europă, dar și în Filipine și Argentina. În Cracovia s-a
organizat pentru prima dată în anul 2010 (Dudek B. et. al, 2015).
Fiecare sinagogă – de la sinagoga Veche gotică, acum un muzeu istoric evreiesc, până la
sinagoga Templu din secolul al XIX-lea, a găzduit cel puțin o expoziție, spectacol, film sau alt
eveniment care evidențiază cultura evreiască contemporană, atât în Polonia, cât și în alte părți ale
lumii. De asemenea, au fost organizate și evenimente asociate în alte locuri, cum ar fi „Centrul
Comunitar Evreiesc”, „Muzeul Evreiesc Galițian” și localuri sau cafenele cu specific evreiesc.
Festivalul Culturii Evreiești reunește artiști de cultură evreiască din întreaga lume – trupe
muzicale, soliști, coruri, muzicieni de jazz și profesori de dans. Festivalul promovează o întreagă
varietate de stiluri diferite de muzică evreiască: cântec de sinagogă, folclor hasidic, clasic, folk
evreiesc și, foarte popular în Cracovia în prezent, klezmer. Pentru polonezi, acest eveniment este o
modalitate de promovare a culturii evreiești și de acordare a unui omagiu comunității care locuia în
Polonia, deși mulți evrei au fost ofensați de comercializarea culturii evreiești poloneze.
Nu în ultimul rând, în perioada lunilor septembrie-octombrie, perioadă ce corespunde Anului
Nou Evreiesc, se organizează Luna de întâlniri cu cultura evreiască (Bayit Hadash), eveniment ce
are o vechime de 12 ani. În fiecare an, organizatorii îi invită pe cei interesați de cultura evreiască la o
serie de prelegeri, numeroase expoziții, proiecții de filme și concerte cu artiști polonezi și străini.
În prezent, se urmărește integrarea evreilor în comunitate, prin înființarea unor organizații
reprezentative în această direcție. În Cracovia, se remarcă două instituții importante, „Centrul pentru
Cultură a Evreilor” și „Centrul Comunitar Evreiesc”, ambele organizând activități pentru evrei de toate
vârstele pe tot parcursul anului, dar la care pot lua parte și turiști pe parcursul vizitelor de vacanță.
„Centrul pentru Cultură a Evreilor” și-a început activitatea în anul 1993, într-un lăcaș de
rugăciune destinat evreilor, care a funcționat din anul 1880 până în momentul declanșării celui de-Al
Doilea Război Mondial. Această clădire a fost salvată de la ruină, renovată și deschisă cu ajutorul
fondurilor puse la dispoziție în cadrul „US Congress”, furnizate prin intermediul „Polish-American
Joint Commission for Humanitarian Assistance in Warsaw”, consiliul local al orașului Cracovia,
guvernatorul provinciei Cracovia, „Citizens' Committee for Restoration of Krakow's Monuments” și
tutorele legal al Poloniei. Activitățile centrului sunt foarte variate, de la expoziții, conferințe și
seminarii, la spectacole și concerte de muzică clasică și proiecții de filme documentare, iar scopul este
reflectarea vieții evreiești din trecutul și prezentul orașului și al țării; de aceea, nu întâmplător centrul
se află în Kazimierz.
La demisol se găsește o librărie a fundației „Judaica” și un magazin de antichități. La parter se
află o cafenea deschisă tot timpul anului, iar grădina de pe acoperiș joacă rol de terasă în perioada
lunilor aprilie-octombrie; este unul dintre cele mai bine păstrate secrete din cartierul evreiesc întrucât
oferă o priveliște spectaculoasă asupra rondului din Plac Nowy.
Ideea înființării fundației „Judaica” (1980) îi aparține președintelui comunității evreiești din
Cracovia care și-a dorit să deschidă o nouă platformă pentru dialogul intercultural și, totodată,
stimularea interesului tinerilor pentru cultura și istoria evreiască.
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Ca urmare a diversității de evenimente desfășurate în cadrul „Centrului pentru Cultură a
Evreilor” din Cracovia, acesta își confirmă utilitatea prin evoluția clară a numărului de persoane care
beneficiază de aceste activități, fie ei localnici sau turiști (fig. 11).

Fig. 11 Evoluția numărului de vizitatori (1993-2017)
(Sursa: Centrul pentru Cultură a Evreilor din Cracovia)
Înființat în anul 2008 de către prințul Țării Galilor, „Centrul Comunitar Evreiesc” se află tot în
Kazimierz și este sediul comunității evreiești din Cracovia, oferind acesteia servicii sociale,
educaționale și comunitare. Aici se organizează numeroase evenimente, de la conferințe și expoziții, la
excursii și programe comunitare cu scopul de a reconstrui viața evreiască a orașului.
Totodată, este centrul de vizitare turistică al evreilor – turiști străini care doresc să fie însoțiți
de ghizi exclusiv în Kazimierz (și locuri adiacente care se leagă de parcursul istoric evreiesc), dar și la
Auschwitz, apelează la personalul și voluntarii centrului. În luna iunie a fiecărui an, este organizată și
o cursă de biciclete denumită „Ride for the living!”, care presupune parcurgerea a 55 kilometri (de la
centru către Auschwitz) pentru comemorarea victimelor Holocaustului. Pentru vizitatorii curioși ce vor
să se conecteze la viața evreiască modernă, „Centrul Comunitar Evreiesc” pregătește săptămânal
întâlniri sau activități practice cu membrii comunității locale.
Programele centrului sunt concepute ca un răspuns continuu la nevoile comunității evreiești
din Cracovia, în curs de dezvoltare, cu generații multe și variate. La diversele cluburi ale „Centrului
Comunitar Evreiesc” aderă membri cu vârste și interese similare, în timp ce mesele „Sabat” și
sărbătorile din vacanțe sunt o ocazie excelentă de a petrece timp împreună cu întreaga comunitate.
Centrul cooperează, de asemenea, cu alte instituții evreiești din toată Polonia, iar din Cracovia se
remarcă: Muzeul Evreiesc Galițian și Muzeul Istoriei Evreilor Polonezi. Toate aceste programe
vizează crearea unei atmosfere prietenoase și primitoare pentru „Centrul Comunitar Evreiesc”, în care
oricine poate ajunge să simtă apartenența la comunitate.
Deși s-a înființat mult mai târziu față de „Centrul pentru Cultură a Evreilor”, existența
centrului s-a dovedit a fi destul de benefică, o mare parte dintre locuitori și turiști luând parte la
activitățile organizate de-a lungul timpului (fig. 12).

Fig.12. Evoluția numărului de vizitatori (2008-2017)
(Sursa datelor: Centrul Comunitar Evreiesc din Cracovia)
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CONCLUZII
În urma realizării studiului, am constatat că repercusiunile celui de-Al Doilea Răboi Mondial
se reflectă deopotrivă în plan social și cultural. Din punct de vedere social, evoluția numerică a
comunității evreiești din Cracovia variază concomitent cu acțiunile naziștilor și descrește până în
prezent. În contrast, demersurile autorităților locale de integrare socială a evreilor din oraș sunt în
continuă dezvoltare, cea mai reprezentativă dovadă fiind numărul în creștere al persoanelor care
participă la activitățile „Centrului pentru Cultură a Evreilor” și „Centrului Comunitar Evreiesc din
Cracovia”.
Din punct de vedere cultural, obiectivele turistice cu o existență timpurie (majoritatea
sinagogilor și piețele) sunt restaurate după invaziile naziste și trec prin ample lucrări de conservare.
Tot în semn de omagiu către victimele Holocaustului, s-au deschis și muzee dedicate evreilor (fie în
totalitate, fie doar câteva galerii) cu scopul informării și conștientizării în rândul generațiilor tinere.
Valorificarea culturii evreiești din Cracovia este întregită printr-o serie de evenimente desfășurate pe
parcursul anului la care iau parte atât localnicii, cât și turiștii autohtoni și alohtoni.

BIBLIOGRAFIE
Carter F.W., 1994. Trade and urban development in Poland: an economic geography of Crakow from
its origins to 1795, Cambridge University Press, Cambridge.
Constantinescu M., Mărculescu C., Vulcu B., 1971. Lecturi geografice. Țările Europei, Editura
Biblioteca Geografului nr. 8, București.
Dudek B., Martyniuk T., Wąs M., 2015. DIY Guide. Cracow – the magical city, City Tour Polska,
Cracovia.
Fiscutean C., Geambașu C., Godun C., Janowska-Lascăr R., Săvescu L., Stoicescu P., 2002. Cracovia.
Pagini de cultură europeană, Editura Paideia, București.
Griffiths C., Stannard D., 2000. Insight guide – Poland, Apa Publications Group, Londra.
Grözinger K. E. 2010. Jewish Legends from Kraków, Scripta Judaica Cracoviensia, 8: 61-7.
Keneally T.M., 1982. Schindler’s List, Hodder&Stoughton, Sydney.
Kielar W., 1972. Five years in Auschwitz, Wydawca, Varșovia.
Ligocka R., 2002. The Girl in the Red Coat, Sceptre, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Cracovia.
Löffler H., 1978. Polonia, Editura Sport-Turism, București.
Popa V., 2015. Destinații turistice europene, Editura Transversal, Târgoviște.
Skrzypek E., 1977. Polonia. Ghid turistic, Editura Sport-Turism, București.
*** https://krakow.stat.gov.pl/en/
*** http://www.mot.krakow.pl/

66

POPA MĂDĂLINA
LĂCRĂMIOARA

Data şi locul naşterii: 29 octombrie 1993, Galaţi
Studii: Absolventă a Facultăţii de Geografie, Universitatea din
Bucureşti, specializarea Geografia turismului. În prezent,
masterandă, specializarea Managementul Resurselor şi Activităţilor
Turistice.
Domenii de interes: geografia turismului, geografie economică,
turism cultural

IMPACTUL FESTIVALURILOR ÎN NUMĂRUL SOSIRILOR ŞI ÎNNOPTĂRILOR
DIN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ. STUDIU DE CAZ- JUDEŢUL
CLUJ ŞI MUNICIPIUL CLUJ – NAPOCA
POPA MĂDĂLINA LĂCRĂMIOARA

Abstract: The number of festivals increases from year to year, engaging an increasing number of
participants. This is notably reflected in the number of participants they hold. One of the benefits that festivals
bring to the foreground is the increase in the number of tourists coming to a particular area or city, which can be
quantified by the volume of tourist arrivals and overnight stays in the tourist reception facilities. The
contribution brought by the organization of festivals can be traced by analyzing the situation of the Cluj County
and the Cluj - Napoca City, in the last years, when months registering fewer tourists compared to the others,
became the periods of the year with the highest number of arrivals and overnight stays in accommodation
structures. The study may also form the basis of the analysis of other regions where the festival tourism is
present to demonstrate the benefits of using such a strategy for local communities.
Cuvinte cheie: Cluj, Cluj – Napoca, impactul festivalurilor, sosiri și înnoptări turistice

INTRODUCERE
Tema festivalurilor reprezintă un subiect de discuţie extrem de utilizat în ultima perioadă.
Impactul media pe care acestea le au fac ca dezvoltarea lor să fie şi mai accentuată. Numărul
impresionant de participanţi, reuniţi în acelaşi loc pentru un scop comun, aduce pe de o parte emoţie,
pe de altă parte beneficii economice atât organizatorilor cât şi comunităţii. Unele dintre cele mai
sonore festivaluri din ţara noastră, fac parte din categoria celor muzicale şi atrag zeci de mii de
participanţi. Dintre acestea cele mai vizibile au loc în Judeţul Cluj, făcându-l recunoscut în multe
colţuri ale lumii. Untold, Electric Castel, Smida Jazz Festival sunt doar câteva din evenimentele de
amploare pe care Clujul le găzduieşte anual.
Noţiunea de festival a fost împrumutată din franceză şi conform Dicţionarului Explicativ
aceasta reprezintă o „manifestare artistică (muzicală, teatrală etc.) cu program variat și caracter
festiv”. Făcând parte din categoria evenimentelor, definite ca fiind „fapte de o importanță deosebită
pentru o colectivitate umană (sau pentru un individ)”, acestea au fost asimilate în fenomenul turistic şi
concretizate sub noţiunea de „turism de evenimente”.
Turismul de evenimente a fost încadrat în literatura de specialitate în jurul anilor 80 ca fiind
„planificarea sistematică, dezvoltarea şi comercializarea de festivaluri şi evenimente speciale ca
atracţii turistice, catalizatoare şi constructoare de imagine”1. Realizarea acestor evenimente au la bază
o serie de motive precum creşterea de vizitatori dintr-o regiune, surplus economic, ocuparea forţei de
1

Leo Kenneth Jago, B.E., B.Ec., M. Bus, Special events and tourism behaviours: a conceptualisation and an
empirical analzsis from a values perspective, Victoria University, 1997, p. 310;
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muncă, revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor, consolidarea comunităţii, îmbunătăţirea imaginii unei
destinaţii, dezvoltarea socio-economică.
Turismul de evenimente a devenit cel mai important aspect printre tipurile de interse speciale
din industria turistică,1 astfel că nu este considerat a fi în afara sferei activităţilor turistice ci mai
degrabă ca fiind o aplicaţie a destinaţiilor2. Ba mai mult, această formă de turism este recunoscută ca
un instrument de motivare utilizat în politicile de marketing ale destinaţiilor turistice3. Unul dintre cele
mai importante fenomene cu care se confruntă industria turistică este sezonalitatea. Cu toate acestea
evenimentele au un important aport în descreşterea acsetui fenomen, aducând beneficii asupra
obiectivelor turistice din regiune în afara sezonului. Există mai multe avantaje a organizării de
evenimente pentru destinaţii, precum: atragerea de turişti (în special în perioadele de extra-sezon),
crearea de diversitate în industria turistică, distribuirea cererii turistice în mod egal între diferitele
destinaţii ale unei ţări, crearea de noi surse de venituri, crearea de infrastructură şi servicii sau
dezvoltarea celor existente, atragerea atenţiei media asupra regiunii, ajută la crearea unui brand de
destinaţie, încurajează participanţii pentru a mai realiza vizite în regiune.

-

În funcţie mărimea evenimentelor acestea se clasifică în patru grupe:
Mega evenimente (mega events)
Evenimente majore (major events)
Evenimente regionale (regional events)
Evenimente locale (local events)

-

După conţinut, evenimentele se împart în:
Festivaluri
Evenimente sportive
Întâlniri, stimulente, convenţii, expoziţii
Evenimente de afaceri (business events)

Festivalurile sunt evenimente culturale4 şi atracţii turistice cu trăsături unice5 aflate în
interdependenţă cu mediul în care sunt organizate6. Ca şi evenimente speciale festivalurile au devenit
elemente cheie a strategiilor de dezvoltare turistică pentru multe regiuni şi oraşe7. Chang a remarcat
cresterea spectaculoasă a numarului de festivaluri organizate la nivel global în ultimele decade. 8 Cele
mai frecvente tipuri de festivaluri organizate in Romania sunt : festivalurile muzicale, festivalurile de
teatru, festivalurile de arta, festivalurile gastronomice, festivalurile folclorice, festivalurile medievale
si carnavalurile9. Este şi cazul Judeţului Cluj, care a reuşi în anul 2017 să organizeze un număr de 29
de festivaluri, conform site-urilor de specialitate, cele mai importante fiind realizate în timpul verii.

1

Crompthon, J.L. & Mckay, S. L. (1997). Motives of Visitors Attenting festival events, Annals of Tourism
Research, 24(2), 429 – 430;
2
Getz D. (2008). Event Tourism: Definition, Evolution and Research. Tourism Management, 29(1), 405;
3
Ritchie, J.R. Brent (1997). Beacons Of Light in An Expanding Universe: An Assesement Of The State – of –
the – Art in Tourism Marketing/ Marketing Research, Journal of Travel and Tourism Marketing, 5(4), 49 – 84;
4
Frisbz, W., Getz, D., Festival Management: case study perspective. In: Journal of Travel Research, 1989, 28(2),
7–11
5
Chang, J., (2006). Segmenting tourists to aboriginal cultural festivals: An example in the Rukai tribal area,
Taiwan. In: Tourism Management. 27,(2006), 1224-1234.
6
Gursoy, D., Kim, K., Uysal, M, (2004). Perceived impacts of festivals and special events by organizers: An
extension and validation. In: Tourism Management, 25(2), 171–181
7
Jago, L.K. (1997). Special events and tourism behaviour: A conceptualization and an empirical analysis from a
value perspective. (Doctoral Thesis). Victoria University, Faculty of Business, Available at
thttp://vuir.vu.edu.au/1501/.
8
Chang, J., (2006). Segmenting tourists to aboriginal cultural festivals: An example in the Rukai tribal area,
Taiwan. In: Tourism Management. 27,(2006), 1224-1234.
9
Aluculesei, A. C., Rădulescu, R., Mahika, E. C., The Behaviour of Romanian Tourists Regarding The
Attendance at
Festivals, Procedia Economics and Finance 23 ( 2015 ) 1239 – 1244
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METODOLOGIE
Pentru a demonstra efectele pozitive pe care le-a avut organizarea de festivaluri în Judeţul Cluj
şi în Municipiul Cluj – Napoca, în special în diminuarea efectului de sezonalitate, s-au analizat date
ale Institutului Naţional de Statistică, prin intermediul platformei TEMPO – online. Dintre acestea cele
mai relevante fac referire la situaţia numărului de sosiri ale turiştilor în structuri de primire turistică pe
tipuri de structuri, pe judeţe şi localităţi, pe luni în perioada 2010 – 2017, precum şi situaţia numărului
de înnoptări în structuri de primire turistică pe tipuri de structuri, judeţe şi localiăţti, pe luni, din
aceiaşi perioadă, însă în prezentul articol sunt reprezentate datele din anii 2010, 2012, 2014 şi 2017.
Aceste date au fost reprezentate prin intermediul graficelor cu ajutorul programului Microsoft
Excel şi ulterior comparate pentru a se observa diferenţele de sezonalitate cu care se confruntau atât
Municipiul Cluj – Napoca cât şi judeţul Cluj. Cercetarea îşi doreşte să demonstreze faptul că o dată cu
realizarea celor mai importante şi cunoscute festivaluri desfăşurate în Cluj în timpul verii, cei doi
indicatori ce arată situaţia numărului de persoane cazate în structurile specifice din judeţ şi municipiu
au avut beneficii semnificative ce au adus mai mult decât o simplă diminuare a efectului sezonalităţii.
REZULTATE
Graficele următoare prezintă evoluţia numărului de sosiri şi înnoptări turistice din structurile
de cazare din anii 2010, 2012, 2014 şi 2016 pentru Judeţul Cluj şi Municipiul Cluj – Napoca.

Fig.1.Numărul de sosiri turistice din structurile de
cazare din Judeţul Cluj şi Cluj – Napoca,
în anul 2010

Fig.2.Numărul de sosiri turistice din structurile de
cazare din Judeţul Cluj şi Cluj – Napoca,
în anul 2012

Fig.3.Numărul de sosiri turistice din structurile de
cazare din Judeţul Cluj şi Cluj – Napoca,
în anul 2014

Fig.4.Numărul de sosiri turistice din structurile de
cazare din Judeţul Cluj şi Cluj – Napoca,
în anul 2016
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Primele două grafice arată faptul că la începutul deceniului, atât pentru Judeţul Cluj cât şi
pentru Municipiul Cluj – Napoca se puteau identifica două sezoane turistice ce se suprapuneau lunilor
de primăvară şi toamnă, fapt ce demonstra că Judeţul Cluj era mai bine valorificat din perspectiva
turismului de business iar pentru Municipiul Cluj – Napoca se mai adaugă şi conceptul de city break,
care se realizează în perioadele dintre cele două sezoane clasice, iarna când turiştii preferă destinaţiile
montane şi vara când fluxurile de turişi se focusează în special pe destinaţiile de pe litoral.
Se constată că perioada cu cele mai puţine sosiri de turişti din 2010, atât în Cluj – Napoca cât
şi în întreg Judeţul Cluj, se înregistrau în lunile de iarnă, minima fiind atinsă în ianuarie unde în
municipiul analizat au existat aproximativ 9 000 de sosiri înregistrate în structurile de cazare, iar pe tot
cuprinsul judeţului aproximativ 11 000 de sosiri. Până în luna mai numărul de sosiri creştea constant,
ajungând la valori de peste 32 000 de sosiri pentru Cluj-Napoca şi peste 37 000 sosiri pentru tot
arealul. Lunile de vară înregistrau o scădere în ce privea numărul turiştilor sosiţi pentru spaţiul
analizat, însă diferit. Dacă pentru întreg Judeţul Cluj minima din timpul verii se înregistra în luna iunie
când în structurile de cazare soseau puţin peste 34 000 de turişti, urmată apoi de o creştere constantă
până în luna septembrie unde se înregistra maximul de sosiri de aproape 45 000, în cazul separat al
Municipiului Cluj – Napoca minimul din timpul verii se producea în luna august, de doar 26 000 de
sosiri, urmata apoi de o creştere bruscă în septembrie de până la 35 000 de sosiri.
Anul 2012 prezintă un model similar, însă cu mici diferenţe. Se constata un număr mai mare
de turişti pentru ambele spaţii, cu maxime în luna mai dar cu minimele din timpul verii în august atât
pentru judeţ, cu peste 42 000 de sosiri, cât şi pentru Cluj – Napoca, unde se cazau aproximativ 32 000
de turişti. Valorile cele mai mari, de această dată, se produceau în octombrie, pentru cele două spaţii.
În 2014 se constată o diminuare a sezonalităţii, lunile de vară prezentând o creştere a
numărului de turişti şi o reducere semnificativă între cele acestea şi perioadele de vârf. Unul din
factorii care au dus la aceste schimbări este reprezentat de organizarea din ce în ce mai amplă a
festivalurilor cu sonoritate, ce şi-au câştigat treptat renumele atât naţional cât şi internaţional. În
această situaţie făcând parte festivalurile de muzică MOX sau Electric Castle.
Cea mai mare diferenţă se poate observa în schimb, în anul 2016 când luna august, lună care
în anii anteriori analizaţi aducea cel mai mic număr de sosiri din timpul verii, devine acum vârful
întregului an, atât pentru Judeţul Cluj, cât şi pentru Municipiul Cluj – Napoca. În acest an după o
creştere semnificativă a numărului de participanţi pentru Electric Castel, de la 97 000 în 2015 la 120
000 în anul 2016, se organiza cea de-a doua ediţie a festivalului Untold, ce obţinuse în anul anterior
premiul „Best Major European Festival” la European Festival Awards 2015. O primă ediţie reuşită şi
premiul câştigat, aduceau peste 300 000 de participanţi, conform surselor media. Astfel că Institutul
Naţional de statistică ofera pentru luna august un număr de peste 74000 de sosiri pentru Cluj – Napoca
şi peste 107 000 de sosiri pe tot cuprinsul Judeţului Cluj.

Fig.5.Numărul de înnoptări turistice din structurile
de cazare din Judeţul Cluj şi Cluj – Napoca,
în anul 2010
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Fig.6.Numărul de înnoptări turistice din structurile
de cazare din Judeţul Cluj şi Cluj – Napoca,
în anul 2012

Fig.7.Numărul de înnoptări turistice din structurile
de cazare din Judeţul Cluj şi Cluj – Napoca,
în anul 2014

Fig.8.Numărul de înnoptări turistice din structurile
de cazare din Judeţul Cluj şi Cluj – Napoca,
în anul 2016

Analizând înnoptarile din structurile de primire turistică pe tipuri de structuri, judeţe şi
localităţi, pe luni se pot observa evoluţii similare în toţi anii analaizaţi atât pentru Municipiul Cluj –
Napoca cât şi pentru întreg Judeţul Cluj. Comparativ cu primii doi ani analizaţi, când în timpul verii se
observa scădere a numărului de înnoptări, anii 2014 şi 2016 aduc modificări importante în structura
sezonalităţii pentru spaţiul clujean, luna august devenind vîrful ce înregistrează cel mai mare număr de
innoptări.
CONCLUZII
Judeţul Cluj reprezintă un exemplu de urmat pentru strategia de diminuare a efectelor
sezonalităţii. În urma organizării unora din cele mai importante festivaluri ale României, şi-a dobândit
faima atât naţională cât si internaţională prin volumul impresionant de turişti pe care îl aduc, volum ce
se reflectă prin numărul de sosiri în structurile de cazare şi prin numărul de înnoptări. Se deduc de aici
şi beneficiile economice ce reies numai din domeniul hotelier, fără a aduce în discuţie celelalte
adaosuri pentru comunitatea locală.
După exemplul analizat, putem înţelege unul din motivele pentru creşterea constantă a
numărului de festivaluri din toată lumea. Au devenit o politică de promovare şi un instrument pentru
crearea unui brand turistic puternic pentru regiunea, oraşul şi comunitatea organizatoare. Prin urmare,
recunoaşterea naţională şi internaţională dobândită prin intermediul festivalurilor, plasează Judeţul
Cluj şi Municipiul Cluj – Napoca pe lista destinaţiilor multor turişti amatori de fenomenul reprezentat
de acest tip de eveniment.
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ROLUL TURISMULUI ÎN CADRUL DEZVOLTĂRII ECONOMIEI
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Abstract: In the context of the development of the economy, tourism also plays an important role,
being a branch in its constant development. Tourism activities are multiple and have a positive impact on any
economy. This paper analyzes the role of tourism in the economic development of the last decade in Valcea
County. The working methodology consisted of consulting the national and international bibliography on the
role of tourism in the development of the economy, analyzing and processing data using Microsoft Excel
software. I have tried to highlight the active population in the tourism sector compared to the existing ones in the
primary and secondary sector, the local active units and the net investments made, but also the turnover and the
development of this industry. Thus, it can be said that, although it has important tourism resources, the benefits
generated by tourism appear punctually and especially seasonally.
Cuvinte cheie: Vâlcea, economie, turism, dezvoltare durabilă

INTRODUCERE
De-a lungul deceniilor, turismul a cunoscut o creștere continuă și o diversificare aprofundată
pentru a deveni unul dintre cele mai rapide sectoare economice din lume. Turismul modern este strâns
legat de dezvoltare și cuprinde un număr tot mai mare de destinații noi. Aceste dinamici au
transformat turismul într-un factor-cheie pentru progresul socio-economic. Astăzi, volumul de afaceri
al turismului este egal sau chiar depășește cel al exporturilor de petrol, al produselor alimentare sau al
automobilelor. Turismul a devenit unul dintre principalii jucători în comerțul internațional și
reprezintă, în același timp, una dintre principalele surse de venit pentru multe țări în curs de
dezvoltare. Această creștere este însoțită de o diversificare și de o concurență crescândă între
destinații.( UNWTO, 2017).
Ca fenomen organizat pe scară largă, turismul s-a impus abia în ultima jumătate a secolului
XX. Această activitate s-a dezvoltat mai ales în contextul dezvoltării societăţii umane şi a
transformării economice a lumii ce au determinat modificări ale comportamentului social al
oamenilor, care au căutat tot mai des să cunoască şi să descopere, să se odihnească şi să se relaxeze, să
îşi refacă sănătatea fizică sau psihică, să evadeze din cotidian şi să încerce lucruri noi. Însă, în forme
incipiente, fenomenul turistic s-a manifestat din cele mai vechi timpuri, având o dimensiune şi mod de
manifestare specifice de la o etapă la alta.
Turismul reprezintă o ramură a economie în continuă dezvoltare, fiind caracterizat de
complexitatea multiplelor motivaţii dar şi a formelor de manifestare turistică. O parte a turismului este
si turismul balnear, care este în continuă creştere atât la nivel european cât şi la nivel naţional. Factorii
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negativi precum stresul cotidian, dezechilibre în alimentaţie, intensificarea stării de rău a individului
dar si dezvoltarea economică au îndreptat individul către staţiunea balneară.
Principala motivație care a stat la baza alegerii articolului “Rolul turismului în cadrul
dezvoltării economiei județului Vâlcea” a fost interesul crescut asupra potențialului turistic al acestui
județ (în special a potențialului turismului balnear), dar și a modalităților prin care autoritățile
județului promovează și ajută indrustria turismului.
Am realizat o analiză a industriei turistice și a beneficiilor pe care aceasta industrie le aduce în
cadrul economiei Județului Vâlcea, a factorilor care au stat la baza dezvoltării acesteia, dar și impactul
social pe care turismul l-a avut în rândul populației locale și a celor din localitățile componente
județului. Astfel, am reliefat pentru perioada 2008-2016 evoluția unităților locale active, a numărului a
numărului populației ocupată civilă, a investițiilor nete realizate, dar a cifrelor de afaceri și ca urmare a
dezvoltării acestei industrii.
METODOLOGIE
Lucrarea are ca temă rolul turismului în cadrul dezvoltării economiei județului Vălcea, astfel
au fost analizați factorii care au avut o importanță majoră în această dezvoltare, prezentarea generală a
activităților turistice și modul cum acestea au influențat economia județului. Pentru realizarea studiului
au fost folosite o serie de date statistice de pe site-ul Camerei de Comert si Industrie Valcea și a
Institutului Național de Statistică, precum și numeroase documente realizate de aceasta având ca scop
principal dezvoltarea durabilă a județului.
Fiind un județ a cărui dezvoltare a industriei turistice s-a bazat în special pe turismul balnear,
am analizat circulația turistică, pentru care am studiat evoluția numărului unităților de cazare, numărul
și diversificarea bazei de alimentație a județului, precum și numărul de turiști care au ales ca destinație
locație. Datele statistice obținute au fost transpuse în materiale grafice cu ajutorul softului Microsoft
Office Excel 2007, însoțite de interpretare în scopul oferirii unei imagini cât mai clare a fenomenelor
studiate.
Folosind baza de date CAEN, am realizat grafice, în care am reprezentat evoluția numărului
unităților locale active a sectorului hoteluri și restaurante, ponderea lucrătorilor din cadrul fiecărui
sector, precum și investițiile aferente fiecărui sector.
REZULTATE
Județul Vâlcea este aşezat în partea central-sudică a ţării, la intersecţia meridianului de 24°
longitudine estică şi a paralelei de 45° latitudine nordică, judeţul Vâlcea beneficiază de o poziţie
favorizantă sub aspectul protecţiei climatice, al formelor de relief şi al biodiversităţii. Ocupă o
suprafaţă de 5.765 km² reprezentând 2,4% din suprafaţa totală a ţării, situându-se pe locul 20 în
ierarhia judeţelor în raport cu acest indicator.
Poziţia geografică şi diversitatea reliefului, dispus în trepte, respectiv a munţilor, a dealurilor
submontane, a piemonturilor şi platourilor de luncă, fac ca judeţul Vâlcea să beneficieze de o varietate
climatică corespunzătoare, cu caracteristici temperat continentale moderate şi uşoare influenţe
mediteraneene în zona dealurilor şi piemonturilor. Situat la sud de axa longitudinală a Carpaţilor
Meridionali, judeţul Vâlcea dispune de un relief divers, dispus în etaje (trepte), cu altitudini
descrescătoare de la nord spre sud, pe o diferenţă de nivel de 2.296 m între Vârful Ciontea din Munţii
Făgăraş (2.426 m) şi localitatea Laloşu din Lunca Olteţului (130 m – altitudinea cea mai mică), situată
în extremitatea sudică a judeţului, la sud de municipiul Drăgăşani. (Monografia județului Vâlcea,
BNR, 2012)
Judeţul Vâlcea dispune de nu mai puţin de 3 din cele 9 staţiuni balneare din ţară, recunoscute
pe plan naţional dar şi internaţional pentru potenţialul şi valoarea curativă.
În afară de relieful muntos şi deluros în proporţie de 66% există o serie de alte premise care să
permită practicarea cu succes a turismului (Strategia de Dezvoltare a Turismului în Județul Vâlcea 2007-2013, Consiliul Județean Vâlcea):
- parcurile naţionale Cozia şi Buila-Vânturariţa - cu o suprafaţă de 17.100 ha, respectiv 4.186
ha;
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- rezervaţii (Rezervația paleontologică Golești, Rezervația Rădița – Mânzu, Rezervația SterpuDealul Negru, Muzeul Trovanților, Piramidele din Valea Stăncioiului, Căldarea Gâlcescu, Jnepenișul
Stricatul, Pădurea Silea, Pădurea Valea Cheii etc.);
- peşteri (Arnăuților, Clopot, cu Perle, Pagodelor, Rac, Liliecilor,);
- 798 monumente istorice şi ansambluri de arhitectură, dintre care - 1 monument UNESCO
naţional - Mânăstirea Hurezi
- 21 de mănăstiri şi schituri;
- monumentele şi statuile de cult şi laice: Casa Memorială "Anton Pann",Muzeul de Istorie a
Judeţului Vâlcea, Muzeul de Artă "Casa Simian", Muzeul Satului Vâlcean, Complexul Muzeal
Măldăreşti;
Tabel 1. Principalele tipuri de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică în anul 2017.
Sursa INS

Râmnicu
Vâlcea

Total
Hoteluri
Vile turistice
Pensiuni turistice
Pensiuni
agroturistice
Campinguri
Cabane turistice

Băile Olănești

Băile
Govora

Călimănești

Voineasa

48
34
71
66

8
1
17
0

15
12
12
0

4
2
1
0

10
9
18
0

3
6
0
22

5
5

0
0

0
0

1
0

0
1

0
1

Structura de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică reprezintă orice construcție sau
amenajare, care furnizează în mod permanent sau sezonier serviciul de cazare și alte servicii specifice
pentru turiști. Nu se cuprind în cercetarea statistică, structurile de primire turistică cu funcțiuni de
cazare turistică cu o capacitate de cazare instalată de mai puțin de 5 locuri. (INS)
Principalele tipuri de structuri de primire turistică din cadrul județului Vâlcea se regăsesc cu
precădere în cadru celor 4 stațiunilor, balneo-climaterice (Băile Olănești și Călimănești), balneară
(Băile Govora), climaterică (Voineasa) și a municipiului reședință de județ (Râmnicu Vâlcea). Astfel
83% din totalul hotelurilor, 88% din totalul vilelor turistice, 67% din totalul pensiunilor turistice și
33% din totalul pensiunilor agroturistice din județul Vâlcea se găsesc în cele 4 stațiuni și în reședința
de județ.
Tabel 2. Capacitatea de cazare turistică existentă pe tipuri de structuri de primire turistică în anul 2017
(locuri). Sursa INS

6663
622
1427
986

Râmnicu
Vâlcea
485
10
413
0

302
116

0
0

Total
Hoteluri
Vile turistice
Pensiuni turistice
Pensiuni
agroturistice
Campinguri
Cabane turistice

Băile Olănești

Călimănești

Voineasa

2195
228
264
0

Băile
Govora
863
20
8
0

2620
216
387
0

206
80
0
341

0
0

48
0

0
10

0
8

Capacitatea de cazare turistică existentă sau instalată reprezintă numărul de locuri de cazare de
folosință turistică înscrise în ultimul act de recepție, omologare, clasificare al unității de cazare
turistică, exclusiv paturile suplimentare care se pot instala în caz de necesitate. (INS)
În ceea ce privește capacitatea de cazare existentă pe tipurile de structure de primire turistică
din cadrul județului Vâlcea, se observa că 95% din capacitatea de cazare în hoteluri, 89% din
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capacitatea de cazare în vile turistice, 75% din capacitatea de cazare în pensiuni turistice și 34% din
capacitatea de cazare în pensiuni agroturistice se află în cele 4 orașe și în comuna Voineasa. De
asemenea, se constată că un hotel are în medie 138 de locuri de cazare (în cadrul județului Vâlcea), dar
depășește 215 locuri în Băile Govora și 262 locuri în Călimănești, constituind structuri de primire
turistică de capacitate mare.
Tabel 3. Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică pe tipuri de structuri în anul 2016.
Sursa INS

218334
18229
29751
17029

Râmnicu
Vâlcea
37313
873
7622
0

1695
2667

0
0

Total
Hoteluri
Vile turistice
Pensiuni turistice
Pensiuni
agroturistice
Campinguri
Cabane turistice

Băile Olănești

Călimănești

Voineasa

32883
1226
3903
0

Băile
Govora
17797
712
175
0

117250
12351
10734
0

6338
2009
0
6208

0
0

432
18

0
146

0
215

În numărul turiștilor cazați în unitățile de cazare turistică se cuprind toate persoanele care
călătoresc în afara localităților în care își au domiciliul stabil, pentru o perioadă mai mică de 12 luni și
stau cel puțin o noapte într-o unitate de cazare turistică ; motivul principal al călătoriei este altul decât
acela de a desfășura o activitate remunerată în locurile vizitate. (INS)
În cadrul sosirilor turiștilor în structurile de primire turistică, se constată că aproximativ 97%
dintre sosirile în cadrul hotelurilor s-au realizat în cele 4 orașe (din care 53% din sosirile totale în
județul Vâlcea s-au făcut în Călimănești) și în comuna Voineasa. În ceea ce privește vilele turistice,
sosirile turiștilor au fost de aproximativ 94% (din care 67% din acestea s-au realizat în Călimănești) în
cele 5 areale sus menționate. Sosirile turistice în cadrul pensiunilor turistice au reprezentat peste 75%
în cele 5 areale.
Tabel 4. Înnoptări în structuri de primire turistică pe tipuri de structuri în anul 2016. Sursa INS

985507
42699
74544
37123

Râmnicu
Vâlcea
52759
1456
28690
0

3652
4989

0
0

Total
Hoteluri
Vile turistice
Pensiuni turistice
Pensiuni
agroturistice
Campinguri
Cabane turistice

Băile Olănești

Călimănești

Voineasa

294033
6245
13842
0

Băile
Govora
107393
2322
360
0

505909
22936
19593
0

13612
4000
0
11858

0
0

1208
118

0
372

0
630

Înnoptarea turistică este intervalul de 24 de ore, începând cu ora hotelieră, pentru care o
persoană este înregistrată în evidența spațiului de cazare turistică și beneficiază de găzduire în contul
tarifului aferent spațiului ocupat, chiar dacă durata de ședere efectivă este inferioară intervalului
menționat. Sunt avute în vedere și înnoptările aferente paturilor instalate suplimentar (plătite de
clienți).(INS)
În cadrul înnoptărilor în structurile de primire turistică, se constată ca aproximativ 99% din
înnoptările turistice în cadrul hotelurilor din județul Vâlcea au fost făcute în cele 5 areale prezentate
mai sus (din care mai mult de 51% s-au realizat în Călimănești). În ceea ce privește înnoptările în
cadrul vilelor turistice, se observă ca cele 5 areale constituie 86% din totalul înnoptărilor turistice
aferente acestei structuri de primire turistică. Pentru pensiunile turistice, procentul atinge 83% pentru
cele 5 areale.
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Fig.1. Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune CAEN în
judetul Vâlcea între anii 2008-2016. Sursa INS
Populația ocupată civilă cuprinde, potrivit metodologiei balanței forței de muncă, toate
persoanele care au o ocupație aducătoare de venit, pe care o exercită în mod obișnuit în una din
activitățile economiei nationale, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială, în baza unui
contract de muncă sau în mod independent (pe cont propriu) în scopul obținerii unor venituri sub
formă de salarii, plată în natură etc. Populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare și persoanele
asimilate acestora (personalul MApN, MAI, SRI, militari în termen), deținuții și salariații
organizațiilor politice și obștești. (INS)
Numărul populației ocupată civilă din cadrul sectiunii “Hoteluri și restaurante” nu a
reprezentat fluctuații mari având în vedere faptul că această ramură a fost una dintre cele afectate de
criza financiară ce a început în 2008, ba chiar a înregistrat o crestere de aproximativ 30% în acestă
perioadă (2008-2016). Se observă o tendintă de creștere a populației ocupată civilă în sectorul terțiar
(printre care și în turism) și o scădere a sectorului primar, acesta din urmă pierzând în această perioadă
aproximativ 16.000 de persoane. În ciuda creșterilor secțiunii Hoteluri și restaurante și a scăderii
întregului sector primar, în continuare numărul populație angrenată în turism rămâne scăzut și cu
activitate cu precădere sezonieră având în vedere potențialul și resursele turistice de care acest județ
dispune.

Fig.2. Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune CAEN în
România și judetul Vâlcea în anul 2016 (în procente). Sursa INS
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Putem observa în figura de mai sus, că desi, în ultimii ani ramura Hoteluri și restaurante a
crescut cu 30% (în județul Vâlcea) rămâne în continuare una dintre cele mai slab reprezentate, dar
puțin mai dezvoltată decât cea la nivel național. Graficul scoate în evidență și dezvoltarea sectorului
primar în detrimental celui terțiar comparativ cu dezvoltarea acestuia la nivel national. Celelalte
raumuri nu prezintă diferențe semnificative între nivelul local și cel national, notabil fiind categoria
“Altele” în cadrul căreia intră distrubuția apei, salubritate și gestionarea deșeurilor; intermedieri
financiare și asigurări; tranzacții imobiliare; activități profesionale, științifice și tehnice; activități de
spectacole, culturale și recreative și alte activități de servicii.

Fig.3. Unitățile locale active ale secțiunii CAEN “Hoteluri și restaurante” după numărul de salariați
între anii 2008-2016. Sursa INS
Unitate legală reprezintă orice agent economic sau social care dispune de un patrimoniu
propriu, poate să încheie în nume propriu contracte cu terți și să-și apere interesele în justiție (are
personalitate juridică). Unitățile legale sunt fie persoane fizice autorizate sau întreprinderi familiale (în
calitatea lor de întreprinzatori), fie persoane juridice. (INS)

Fig.4. Cifra de afaceri și investițiile nete din unitățile locale active ale secțiunii CAEN “Hoteluri și
restaurante” între anii 2008-2016. Sursa INS
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Se observă, că la nivel de unități locale active după numărul de salariați, reprezentativă pentru
județul Vâlcea este clasa 0-9 persoane înglobând aproximativ 80% din unitățile locale din județ, lucru
explicat prin numărul mare de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare sau de alimentație de
dimensiuni mici care nu necesită un număr ridicat de lucrători. De asemenea, în timpul sezonului
turistic, agenții economici angajază persoane mai puțin calificate pentru a putea face față nevoilor
turiștilor sau elevi specializați în cadrul liceelor cu profil turistic din stațiuni.
Cifra de afaceri (exclusiv TVA) reprezintă suma veniturilor realizate din vanzări de bunuri,
vanzări de mărfuri, executarea de lucrări și prestări de servicii, mai puțin rabaturile, remizele și alte
reduceri acordate clienților. Investițiile nete reprezintă cheltuielile efectuate pentru lucrări de
construcții, de instalatii si de montaj, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate creării de noi
mijloace fixe, pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstrucția celor existente, precum și valoarea
serviciilor legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixe existente si al terenurilor (taxe
notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de încarcare-descărcare) etc. (INS)
Învestițiile nete și cifra de afaceri din cadrul secțiunii CAEN ,Hoteluri și restaurant, au urmat
cursul firesc al evenimentelor economice de la sfârșitul anului 2008, se observăm că după sfârșitul
anului 2008, atât cifra de afaceri cât și investițiile nete au scăzut până la un minim în anul 2010, astfel
cifra de afaceri a scăzut la 66% și investițiile nete la 87% comparative cu anul 2008. La finele anul
2015, se observă o dublare a investițiilor nete comparative cu anul 2010, în ceea ce privește cifra de
afaceri, aceasta a ajuns la 160% comparative cu același an.

Firma
1
2
3
4
5
…
25

Tabel 5. Top companii după cifra de afaceri din anul 2015
Sursa: Camera de Comerț și Industrie Vâlcea
Număr
Cifră de afaceri (RON)
salariați

CIECH SPOLKA AKCYJNA VARSOVIA SUCURSALA
RÂMNICU VÂLCEA
VEL PITAR SA
DIANA SRL
BOROMIR IND SRL
SAPTE SPICE SA
……………………………………………..
CALIMANESTI CACIULATA SA

50

431898411

2411
581
678
414
………….
619

333154672
289959480
236232259
230321932
…………...
45626733

Potrivit tabelului de mai sus putem vedea faptul că, în anul 2015, la nivelul județului Vâlcea,
în funcție de cifra de afaceri, prima firmă care activează în turism se regăsește pe poziția 25 cu o cifră
de afaceri de aproximativ 10.1 milioane euro (1 euro= 4.5025 lei la cursul BNR din 10.12.2015).
CALIMANESTI-CACIULATA S.A. dispune de 8 structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare
(hotelurile Căciulata, Cozia, Oltul, Central, Teilor și vilele Turnu, Furnica Liliacul&Trandafirul),
clasificate la categoria de 3 stele (excepție vila Turnu 2 stele), cu o capacitate de aproximativ 2000
locuri de cazare, 20 de piscine în aer liber și în interior, 8 săli de conferintă și cu posibilitatea de a
realiza 6500 de proceduri de tratament pe zi în spațiile special amenajate.

1
2
3
4
5
6
7

Tabel 6. Top companii după profitul real curent din anul 2015
Sursa: Camera de Comerț și Industrie Vâlcea
Firma
Număr
Profit real curent (RON)
salariați
MW ROMÂNIA SA
317
24357946
DIANA SRL
581
24148713
CIECH SPOLKA AKCYJNA VARSOVIA
50
15227243
SUCURSALA RÂMNICU VÂLCEA
CAZICOM SRL
AS TRANS SRL
APAVIL SA
CALIMANESTI CACIULATA SA

90
205
882
619
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9882970
9069519
8871453
8465473

În tabelul de mai sus , se observă, la nivelul profitului real curent ,din anul 2015, în județul
Vâlcea, că prima firmă care activeză în turism se regăsește pe poziția 7, cu un profit de aproximativ
1.88 milioane euro (1 euro= 4.5025 lei la cursul BNR din 10.12.2015). Acest lucru arată posibilitatea
reală a turismul de a realiza profit și de a crea locuri de muncă (CALIMANESTI CACIULATA SA
având un număr de 619 salariați) și în alt domeniu în afară de industria chimică, industria alimentară,
industria de morărit și panificație și construcții.
CONCLUZII
În concluzie, în cadrul județului Vâlcea, principalii poli de atractivitate turistică rămân
stațiunile balneare (Călimănești, Băile Olănești și Băile Govora), municiupiul Râmnicu Vâlcea și
stațiunea climaterică (Voineasa- pentru sporturile de iarnă) care își consolidează pozițiile atât la nivel
local cât și national. Cele 5 areale cumulează 88% din sosirile turistice și 93% din înnoptările totale
ale turiștilor în județul Vâlcea. De asemenea, cele 5 areale cumuleaza 65% din numărul total al
structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare, fiind cu precădere de tipul hotelurilor, vilelor
turistice și pensiunilor turistice.
Populația ocupată civilă în cadrul Hoteluri și restaurantelor însumează 2.55%, fiind procentul
cel mai mic din ramurile economie (alături de Administrație publică și apărare) și de multe ori cu
activitate întreruptă (sezonieră). Agenții economici din domeniul turismului care dispun de mai puțin
de 9 salariați sunt majoritari cumulând 80% din total. De asemenea cifra de afaceri și investițiile nete
din unitățile locale active a crescut, lucru ce a generat, în anul 2015, apariția în topul firmelor din
județul Vâlcea a firmei CALIMANESTI CACIULATA SA (locul 25 în funcție de cifra de afaceri și pe
locul 7 în funcție de profitul real curent).
Astfel, prin cele prezentate, pot concluziona ca județul Vâlcea a devenit în prezent o
importantă zonă turistică a României, în principal, pentru turismul balnear. Din păcate nu are o
economie în susţinerea acestuia. Poziţia județului Vâlcea printre ultimele judeţe din ţară ar trebui să
îngrijoreze pe toţi vâlcenii şi mai ales pe autorităţile care administrează bunul mers al vieţii locale.
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