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Rezumatul lucrării de doctorat 

Perspectiva istorică asupra fenomenului spiritist din România până la izbucnirea celui 
de-al Doilea Război Mondial 

Drd. Ana Maria Ducuta 

 

 Această teză de doctorat își propune să analizeze fenomenul spiritist în spațiul 

românesc, așa cum apare el în societatea românească până la izbucnirea celui de-al Doilea 

Război Mondial. Deși figuri precum Bogdan Petriceicu Haşdeu sunt celebre pentru 

practicarea spiritismului, deși în presa cotidiană întâlnim articole referitoare la convorbirile 

cu spiritele morților, un studiu istoric sistematic și special focalizat asupra acestui fenomen 

din spațiul românesc nu există. Acest doctorat nu epuizează însă problematica fenomenului 

spiritist din presa românească de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-

lea, din pricina dificultăţii colectării surselor necesare anchetei.   

 Spiritismul în spațiul românesc ar părea neimportant, dar la o analiză mai amănunțită 

a presei și a preocupărilor literare și de divertisment a societății  la cumpăna secolelor al XIX-

lea și al XX-lea, realizăm că el reprezintă nu doar un fenomen foarte prezent, ci și o reflecție 

a preocupărilor acestei perioade zbuciumate istoric pentru țara noastră și pentru spațiul 

european. Modernizarea societății românești și europenizarea ei face din spiritism nu doar un 

fenomen de import la modă, provenit din saloanele franceze unde doamnele își contactează 

soții defuncți cu ajutorul mediumilor, ci o reală unealtă prin care idei despre spiritualitate, 

cultură și istorie se răspândesc în spațiul românesc. Elitele sunt primele care vor intra în 

contact cu fenomenul spiritist, iar presa nu se va sfii să publice articole scrise de spiritiști 

renumiți precum Allan Kardec, Garbiel Delanne sau William Crookes, fie va cuprinde critici 

formulate de către unii reprezentanţi ai bisericii referitoare la fenomen.     

 Capitolul întâi clarifică termenii cei mai uzuali și reprezentativi pentru teza de față. 

Capitolul doi discută poziția bisericii față de fenomenul spiritist, unde anume se situează 

aceasta și mai ales care sunt argumentele pe care biserica le aduce referitor la răspândirea 

spiritismului printre cei care susțin că sunt practicanți ai religiei creștine. Capitolele trei și 

patru discută istoriografia fenomenului spiritist în spațiul american, englez și francez, precum 

și în cel românesc. Aici sunt analizate principalele studii care apar despre fenomen, precum și 

implicațiile lor sociale și culturale pentru fenomenul spiritist. În cel de-al patrulea capitol 

cărțile precum și periodicele cu tematică spiritistă scrise de autorii români din perioada 

analizată sunt discutate, precum și raportul lor față de literatură din epocă. Cel de-al cincilea 



2 
 

capitol prezintă pozițiile prospiritiste așa cum apar ele în cărțile și periodicele spiritiste. Cel 

de-al șaselea capitol discută pozițiile contra fenomenului spiritist din presa și literatură 

românească. Ultimul capitol explică modul în care fenomenul spiritist a influențat dezvoltarea 

psihologiei experimentale, cu precădere în spațiul românesc. Pentru societatea românească 

fenomenul spiritism a reprezentat un pas înainte în procesul de modernizare și 

occidentalizare. Susținătorii săi s-au implicat activ în promovarea fenomenului și, prin 

urmare, și-au împărtășit preocupările cu alți membri ai elitei, ceea ce a dus la un efort comun 

în elevarea conștiinței și a cunoștințelor generale din acea vreme. Biserica ca instituție trebuia 

să aibă o poziție fermă față de fenomen și multe figuri faimoase ale bisericii au venit și s-au 

confruntat cu spiritismul cu argumente morale și etice. Fenomenul spiritist a încurajat 

transcendența a ceea ce era vechi și adoptarea a noi forme de exprimare. Rolul său în 

dezvoltarea psihologiei nu poate fi negat și pentru o țară ca România a fost crucial. 

 Studiile istorice, antropologice și sociale asupra fenomenului spiritist încep să apară în 

a doua jumătate a secolului al XIX-lea și ating apogeul la începutul secolului al XX-lea. Cu 

toate acestea, deși fenomenul spiritist a fost analizat în dimensiunea sa istorică, socială, 

științifică și antropologică în cazul Europei și Statelor Unite, în ample studii de specialitate, 

în cazul României întâlnim o absență nu numai a studiilor care să interpreteze traiectoria și 

influența fenomenului spiritist, ci o absență a oricărei istorii concludente a fenomenului 

spiritist1. Fenomenul spiritist este plasat în afara istoriei, fiind inclus în categoria fenomenelor 

care nu pot fi consemnate drept istorice din pricina lipsei dovezilor care să ateste statutul său 

științific cât și în unele cazuri a conflictelor dintre ocultism și spiritism care au dus la 

includerea spiritismului în categoria fenomenelor parapsihice, pseudo-științifice și mai ales 

lipsite de importanță pentru orice istoric2. Cu toate acestea, fenomenul spiritist are un rol 

important în istoria secolului al XIX-lea iar influența sa, deși indirectă, se regăsește în multe 

dintre disciplinele practicate astăzi, precum psihologia. Atât presa religioasă Greco-

catolică(prezentă în publicațiile ziarului Unirea de la Blaj), cât și cea religioasă 

ortodoxă(prezentă în intervențiile lui David Voniga) au criticat cu asprime spiritismul și pe 

adepții săi și au încercat să demonstreze secvențial absența oricărei realități legate de 

spiritism și de ceea ce susțineau adepții săi că reprezintă acesta. Dacă în afară astronomul 

William Crookes și marele biolog Russel Wallace și-au mărturisit apartenența la mișcarea 
                                                        
1 John B. Buescher, The Other Side of Salvation. Spiritualism and the Nineteeth-Century Religious Experience, 
Boston, Skinner House Books, 2004, p.37. 
2 Ilya Vinitsky, Modern Spiritualism and Russian Culture in the Age of Realism, Toronto, University of Toronto 
Press, 2009, p.89. 
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spiritistă, înființând în 1882 la Londra „Society for Psychical Research”, în România inițiatori 

ai mișcării spiritiste precum Stănulescu sau Haşdeu au deschis drumul către o nouă viziune 

asupra spiritismului.          

  Epoca victoriană a fost bântuită de supranatural, în sensul în care poveștile cu 

fantome și legendele cu spirite și demoni au suscitat un interes aparte din partea unui larg 

auditoriu iar premonițiile și deja-vuurile au devenit un subiect comun3. Vocile care se auzeau 

de dincolo de firul unui telefon, viteza căilor ferate precum și comunicarea la distanță prin 

intermediul tehnologiilor moderne au reprezentat tot atâtea motive pentru a crede și mai mult 

în dimensiunea spiritistă.  Dimensiunea științifică a spiritismului, care se vrea a fi o știință în 

ciuda aspectelor religioase pe care le discută,  nu a fost luată în serios de mulți dintre oamenii 

de știință ai vremii, însă contextul social, politic și economic al anilor 1850 a favorizat 

asimilarea spiritismului în anumite medii și adoptarea lui ca pe o curiozitate : așa-zisele 

„minuni" industriale veneau să detroneze știința clasică și să aducă în discuție o evoluție 

supranaturală. Telegraful electric care a dus la o viteză remarcabilă a circulației informației a 

coincis cu apariția spiritismului.        

 Așadar, progresul tehnic, forțând granițele dintre posibil și imposibil, a facilitat 

promovarea și adoptarea spiritismului de o bună parte a societății franceze4. În secolul al 

XIX-lea asistăm la o secularizare a societății franceze și odată cu aceasta la revenirea 

ocultismului ale cărui rădăcini erau ancorate în intelectualismul european al Renașterii. 

Această revenire a ocultismului s-a realizat în societatea europeană cu ajutorul mesmeriștilor, 

spiritualiștilor, teozofiștilor și a umaniștilor precum și a altor sisteme de credință alternative. 

 Revenirea ocultismului în Franța, în paralel cu tendințele intelectuale și sociale, era 

disprețuită de o bună parte a clericilor dar și a anti-clericilor. Problema cea mai mare pe care 

o pune fenomenul spiritist este volatilitatea ideologică care îl împiedică să rămână focusat pe 

demonstrarea sau infirmarea ipotezelor științifice pe care își propune să le demonstreze. 

Influența și răspândirea fenomenului spiritist țin de fertilitatea religioasă și culturală a națiunii 

unde ajunge, de avangardismul și de exuberanța socială care caracterizează societatea 

secolului al XIX-lea. Dacă pentru Statele Unite spiritismul prezintă niște date fabuloase 

                                                        
3 Simone Natale, Supernatural Entertainments:Victorian Spiritualism and the Rise of Modern Media Culture, 
Penn State University Press, 2016, p.72. 
4 MB, Brower, Unruly Spirits: The Science of Psychic Phenomena in Modern France, Chicago & London, 
Chicago University Press, 2010, p.54. 
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pentru secolul al XIX-lea, pentru țări precum România starea de fapt este mult mai modestă5. 

 Cu toate acestea, deși spiritismul nu ajunge o religie națională așa cum se întâmplă în 

Statele Unite, în România spiritismul este pe buzele și în casele elitelor care practică această 

formă de recreere în cercurile cele mai înalte6. Pentru că dovezile asupra activităților spiritiste 

din secolul al XIX-lea din România nu sunt foarte abundente, cel mai la îndemână instrument 

pentru a analiza acest fenomen, îl reprezintă presa, atât cea nespiritistă cât și cea spiritistă.  

 Principala întrebare de cercetare: cum anume a acoperit presa românească din punct 

de vedere istoric fenomenul spiritist va căuta să identifice principalele argumente de natură 

istorică, religioasă și socială în dezbaterea spiritistă, precum și să demonstreze rolul pe care 

această dezbatere l-a avut în conștiința publică și în dezvoltarea unor noi direcții istorice de 

cercetare. În vederea efectuării acestui fapt, vom studia revistele și ziarele apărute în 

România în perioada mai sus menționată. Scopul acestei lucrări este de a contribui la studiile 

istorice privind fenomenul spiritist în România, dar mai ales la modul în care presa și 

literatura de specialitate s-au raportat la acest fenomen.    

 Presa românească a exploatat fenomenul spiritist prin numeroase articole la sfârșitul 

secolului al XIX-lea, urmând că la începutul secolului al XX-lea exotismul spiritismului să 

dispară și pozițiile pro și contra fenomenului să devină mult mai clare. Poziția bisericii față de 

spiritism rămâne la fel de fermă de la început și până la sfârșitul perioadei analizate, 

indiferent de confesiunea religioasă a membrilor săi. Spiritismul este considerat un fenomen 

diabolic, în afara normelor religioase iar practicanții spiritismului sunt incompatibili cu ceea 

ce predică biserica. În ciuda poziției bisericii față de fenomenul spiritist, sunt și membri ai 

bisericii precum episcopul de Argeș și mitropolitul primat al Țării Românești din 1893 până 

în 1895 care participă la ședințele spiritiste și îl încurajează pe Bogdan Petriceicu Haşdeu în 

manifestările spiritiste pe care le are în presă.       

 La încetinirea răspândirii fenomenului spiritist cel mai mult contribuie profilul 

societății românești de la acea vreme, și anume rata urbanizării precum și analfabetismul. 

Conform recensământului din 1899, 78% din populația României era analfabetă iar în zonele 

rurale procentajul urcă până la 84%. În Transilvania și Banat, teritorii care aparțineau 

Imperiului Austro-Ungar la acea dată, dar în care populația era predominant română, situația 

                                                        
5 Arthur Wrobel, Pseudo-science&Society in 19 th-century America, Kentucky, The University Press of 
Kentucky,1987, p.118. 
6 Barbara Weisberg, Talking to the dead: Kate and Maggie Fox and the Rise of Spiritualism, New York, Harper 
Collins, 2004, p.74. 
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era mai bună, cu un procent de 64,6%  de analfabeți7. Pentru comunitatea științifică 

românească de la sfârșitul secolului al XIX-lea, spiritismul este un fenomen straniu ale cărui 

fenomene reprezintă un punct de plecare pentru științe precum psihologia sau fiziologia. 

Psihologi români precum Florian Ștefănescu-Goangă sau  Nicolae Vaschide au studiat în 

laboratoarele de psihologie experimentală din Franța, Germania și România fenomenele 

spiritiste pe care ulterior le-au explorat și încadrat în cadrul psihologiei experimentale.  

 Spiritismul în literatura românească a dus la o depășire a granițelor limbajului și la 

introducerea literaturii fantastice, a poveștilor despre stafii sau a pieselor de teatru cu temă 

spiritistă în conștiința literară românească.  Spiritismul a suscitat interesul elitelor românești, 

ședințele spiritiste având loc în casele multora dintre aceștia, fiind una dintre activitățile cele 

mai cunoscute. Nu doar Bogdan Petriceicu Haşdeu participă la ședințe de spiritism, ci însăși 

Regina Elisabeta a României, participă și organizează ședințe spiritiste la Castelul Peleș. 

Revistele Spiritiste care apar sunt finanțate de avocați, juriști, medici care donează lunar 

sume deloc nesemnificative pentru întâlnirile, conferințele și aparițiile din presă ale 

mediumilor sau spiritualiștilor. Interesul pentru fenomenul spiritist atinge punctul culminant 

la cumpăna secolelor al XIX-lea și al XX-lea, iar după Primul Război Mondial deja își va fi 

pierdut din strălucirea și exotismul de altă dată, dintr-un motiv foarte simplu: fenomenele 

spiritiste nu reușesc să schimbe societatea la nivelul la care își propun spiritiștii să o facă, prin 

urmare dezamăgirea vine în urma morții și a războiului care nu pot fi prevenite de "religia-

știință", așa cum o numesc spiritiștii francezi.       

 Presa nespiritistă care abundă în articole despre fenomenul spiritist stă ca dovadă a 

importanței spiritismului pentru înțelegerea societății românești de la cumpăna secolelor al 

XIX-lea și al XX-lea. În dezbaterea spiritistă se implică academicieni, istorici, arheologi, 

preoți, care încearcă fie să sprijine răspândirea fenomenului spiritist (C.Rădulescu Motru, 

B.P, Haşdeu) fie să oprească curiozitatea inerentă a oamenilor legată de practicarea 

spiritismului în cadrul ședințelor spiritiste (Gh. Marinescu, David Voniga, Vasile Suciu, 

Nicolae Iorga sau Caragiale).         

 Rolul lui Bogan Petriceicu Haşdeu în răspândirea spiritismului este unul crucial, 

acesta fiind pe nedrept exclus din studiile de specialitate în ceea ce privește activitatea sa 

literară după ce se declară spiritist. B.P Haşdeu creează în cadrul mișcării spiritiste din 

România o adevărată mișcare filozofică, cu adânci implicații culturale și populare, care fac 

referire la credințe și tradiții românești păgâne și care sunt aduse la suprafață prin activitatea 

                                                        
7 Keith Hitchins, op.cit., p.101. 
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de cercetare istorică a filologului B.P. Haşdeu. Elemente ale literaturii fantastice populare 

sunt prezente în opera lui B.P. Haşdeu după 1897, ceea ce nu face decât să o îmbogățească și 

să aducă un nou stadiu de evoluție în opera cărturarului.   Impactul spiritismului în 

societatea românească mai poate fi înțeles și dintr-o altă perspectivă: unii dintre cei mai 

importanți scriitori români ai vremii au emis opinii asupra acestuia. Printre cei mai importanți 

se numără Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici sau Ion Agârbiceanu. Opiniile acestora (critice în 

majoritate) au fost exprimate prin diversele publicații din epocă sau în unele cazuri au făcut 

subiectul chiar a unor creații literare (de exemplu Anton Bacalbașa în ale sale celebre 

povestiri cu Moș Teacă)8.         

 Ne întrebăm ce caracter a avut până la urmă fenomenul spiritist în România vremii? 

Unul elitist? A devenit o mișcare de masă? Răspunsul la această întrebare nu poate fi unul 

categoric, fiind vorba despre o serie de nuanțe care țin, după cum am reliefat deja, atât de 

profilul societății vremii, cât și a elitelor românești. În mod cert, spiritismul la noi a fost un 

fenomen de import, însă treptat s-a căutat, prin intermediul adepților curentului, să fie adaptat 

realităților spațiului românesc. Spiritismul în România a apărut ca un curent în cadrul elitelor, 

însă treptat s-a deschis înspre societate, grație  „publicității”, din jurul său datorate presei, pe 

de o parte, iar, pe de altă parte, datorită eforturilor adepților săi. Astfel, se explică apariția 

revistelor spiritiste și a unei întregi literaturi de gen, care poate fi considerată ca având, de la 

un moment dat, un rol de popularizare. De asemenea,inclusiv criticile formulate împotriva 

mișcării spiritiste (chiar sub tutela Bisericii Ortodoxe Române) a avut roul de a o populariza. 

 Totodată, remarcăm existența unui decalaj, mai ales în a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea, între amploarea curentului în Occident și formele sale de manifestare din spațiul 

românesc. Această situație nu era proprie doar spiritismului, ci se regăsește în multe alte 

domenii de activitate sau în ceea ce privește unele idei și curente inovatoare din epocă. După 

Primul Război Mondial, fenomenul spiritist își pierde o parte din adepți, dar câștigă o alta. Pe 

de-o parte sunt cei dezamăgiți de faptul că spiritismul ca fenomen nu a putut împiedica 

izbucnirea războiului și fatalitățile implicite, pe de altă parte sunt cei care găsesc în spiritism 

un refugiu pentru comunicarea cu spiritele celor morți. După Primul Război Mondial 

cercetarea psihică din Franța și Statele Unite înflorește, apar institute pentru cercetarea 

fenomenelor mediumatice iar psihologi români precum Vaschide sau Gruber studiază chiar în 

laboratoarele în care se produc aceste experimente. Abia după cel de-al doilea Război 

Mondial influența spiritismului va începe să fie redusă considerabil până când în 1947 va 

                                                        
8 Anton Bacalbașa , Moș Teacă spiritist, București, Editura Litera, 2003. 
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dispărea odată cu venirea comuniștilor la putere.      

Fenomenul spiritist românesc nu prinde amploarea celui din Statele Unite, Marea Britanie sau 

Franța dar acest fapt se datorează în primul rând condițiilor istorice și în al doilea rând 

condițiilor religioase, conștiința religioasă a românilor de la acea vreme nelăsând loc unor 

schisme ocultiste de așa amploare cum este cazul Statelor Unite unde protestantismul, 

evangelismul și spiritismul sunt credințe răspândite care  nu se exclud una pe alta. Cu toate 

acestea, spiritismul românesc este răspândit de-a lungul întregii țări, fiind practicat și dezbătut 

atât în Principate cât și în Transilvania. Influența lui B.P. Haşdeu asupra spiritismului este 

una benefică, acesta deși este combătut de istoricii care văd în apropierea sa de spiritism o 

rătăcire a unui tată înnebunit de durere, aduce o popularizare a fenomenului și contactul său 

direct cu elitele de la acea vreme în care se învârte B.P. Haşdeu.     

 În concluzie, spiritualismul are o influență covârșitoare asupra dezvoltării psihologiei 

experimentale în țări precum  Franța, Germania, Statele Unite sau România.Datorită 

reputației academice și profesionale a întemeietorilor psihologiei experimentale românești, 

psihologii experimentali români se ridică la standardele internaționale, lucru certificat de 

prezența în publicațiile românești precum Revista de psihologie sau Analele de psihologie a 

unor psihologi celebri precum G.W. Allport, H.Pieron, C.Spearman sau F.Krueger. 

C.Rădulescu-Motru cât și F. Ștefănescu Goangă susțin teoria monistă, distanțându-se de 

teoria psihofizică a lui Wundt. Folosirea mai multor metode consecutive, precum și 

observația internă sunt criteriile cele mai importante după care se desfășoare cercetarea 

experimentală în România. 
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