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Muzeul

Iniţiativa organi zării unui Muzeu al agriculturii româneşti, înţe
leasă •ca o primă încercare de a da cerc-e tărilor referitoare la ocupaţia
m i l en ară a poporului român un cadru specific şi unitar, a prilej uit apa
r iţ ia publica ţ i e i Muzeului din Slobozia. Aşa cum se arată în , JCuvînt
î n a i n te'", ace-;t v olu m are "în centrul său de înţelegere OMUL pre zent
î n tr-un t i m p al nostru . rămas totuşi al istoriei", fiind o încerqa re de
' largă cuprindere a cercetărilor î n domeniul ag riculturii şi ţ ă r ăn i mii din
România.
Volumul este str u cturat în 5 secţiu n i (Probleme generale de istorie
agrară,. Istoria agriculturii, Etnologic rurală , Istoria relaţiilor, instituţii
lor ş i ideologiilor agrare, note, recen z i i şi prezen t ăr i ale unor h..l�rări
l<:>gate ele această temati că) , mărturisind, prin chiar articularea sa rigu
roasă, o a m bi ţie de apli car�' a unor distincţii şi de stabilire a unei ordini
terminologice pr e cise . Înţelegînd sub denumirea de a g ri cultură totali·
tatea ocupaţiilor cu caracter rural ale populaţiei, începînd cu culti varea
pămîntului şi •creşterea animalelor, cuprin zînd şi ramuri le specializate
ca viticultura, pomicu ltura, legumicultura, etc., se stabileşte, în acest
mod, o tematică de principiu a Mu z eului de istorie agrară a României ,
urmărindu-se ev olu ţi a istorică a agriculturii sub raport tehnic şi social .
Un articol deosebit de important este cel semnat de Nicolae Dun'ăre
şi intitulat "Agricultura tradiţională la români", prezentîndu-se poli·
morfismul agriculturii prad icate de poporul nostru de-a lungul timpu
l u i ( agri cultură mutătoare, agricultură alternantă, agricultură sedentară).
Dezvăluind s t atu t u l ele m asă şi de bază al agricu lturii şi con diţiile eco
nomice tradiţionale româneşti, a u toru l arată că tipul ele ag•r icultură
pract ica t în zona pădur o a să temperată a Europei, deci şi în ţara n oastră ,
pe terenuri defrişate fie prin tăiere, fie prin ardere, are o ve ch i me con
siderabilă, datînd încă din n eoliticul t î rziu .
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Cit priveşte artilcolele referitoare la cultura plantelor, menţionăm
îndeosebi pe cel al lui Eugen Comşa, "Date noi privind ag·ricultura p�
întinsul Bărăganului in cursul epocii neolitice", care stabileşte două
perioade de evoluţi e a agriculturii în perioada n eolitică prima, carac
terizată prin cultura primitivă a plantelor (mai ales griu de tipul Triti
cum monococcum L.) şi folosirea săpăligii de lemn sau de corn de cerb.
Re.::oltele reduse ale acestei perioade fac ca toate comunităţile culturilor
Dudeşti şi Boian (fazele Bolintineanu .şi Giuleşti) sa ducă un mod de
viaţă semistabilă. A doua perioadă, in care se utilizează plugul primitiv
cu tracţiune animal'ă şi în care se culti vă grîu de tipul Triticum vulgare L.,
permite comunităţilor culturii Boian (sfîrşitul fazei Giuleşti, fazele Vi
dra şi tranziţie) şi ale culturii Gumelniţa o treptată trecere la viaţa se
dentară. O deosebit de interesantă abordare, făcută din punctul de \-e
dere al unor cercetări paleobotanice o constituie şi arttCţJlul lui Marin
Cîrciumaru consacrat "Contribuţiilor la cunoaşterea agriculturii geto·
dacilor pe baza unor determinări de seminţe carbonizate şi a unor ana
lize sporopolinice din aşezarea de la Cirlomăneşti (Judeţul Buiăru)".
In cadrul tematicii referitoare la evoluţia şi morfologia s istemu
lu i instrumentelor agricole, menţionăm articolu l "Unelte pentru agri
cultură descoperite în cetatea dacică de la Piatra Craivii (Judeţul Alba)4'
de Alexandru Popa şi Vasile Moga, prin care se pun în lumină desco
peririle de acest gen efectuate in acest centru al populaţiei daco-getice,
identificat cu Apoulon-ul menţionat de Ptolemeu. Inventarul arheologic
agricol, de o mare varietate de unelte de fier şi de bronz, relevă simi
litudini clare cu piese descoperite in alte aşezări da•co-getice, atît din
Transilvania, cît şi din Moldova sau de la sud de Carpaţi, situîndu-se
cronologic în faza clasică a civilizaţiei daco-getice (sec. I i.e.n. - II e.n.)
De asemenea, se impune atenţiei articolul "Contribuţii la cunoaşterea
vieţii agrare din Moldova in secolele V-XII", de Ghenuţă Coman, in

care autorul, pornind de la analiza unui vas t inventar arheologic, cu
caracter agricol, dintr-o serie de aşezări din Moldova, datind din seco
lele V-XII, arată că acestea se localizează la izvoare de pîraie, în lun
gul lor, la puncte de confluenţă sau pe terase joase, fiind destul de
numeroase, dar de dimensiuni reduse (cîte 1 0- 1 5 locuinţe). O concluzie
importantă este aceea că dintre brăzdarele de secol V pînă în se:x>lul XII,
cel descoperit la Mănăstirea pe Lişcov - Vaslui, de tradiţie romanică,
prezentînd un început de asimetrie, este cel care anunţă evoluţi a ara
tului către plugul propriu-zis cu brăzdar complet asimetric din secolele
XII-XIV.
In seria articolelor referitoare la creşterea animalelor, se înscrie şi
artk·olul lui Ion Vlăduţiu "Contribuţii privind practicarea păstoritului
in România", in care autorul se ocupă de două probleme puse de această
tematică, bazîndu-se pe documente din a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea
asociaţiile de păstori, specifice sistemului de pastorit cu
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caracter zonal-local şi regiunile de iernare in Ţara Românească a oie
rilor transhumanţ i .
ln secţiunea a tn'i a, "Etnologie rurală", volumul cuprinde o serie
de articole şi studii, l:?onsacrate mai ales problemelor de arhitectură ţă
rănească şi obiceiurilor. Articolul lui Răzvan Ciucă, "Contribuţii la cu
noaşterea arhitecturii populare din aşezările de pe văile superioare ale
Bahnei şi Topolniţei (Judeţul Mehedinţi)" dezvăluie modelul de evo
luţie al aşezării mehedinţene de ţărani liberi, in zone muntoase, de şis
turi cristaline, aşezare formată din dătune, fiecare cătun fiind la rîndul
lui compus din "cadalîcuri" (grupuri restrînse de gospodării familiale,
cu interese economice ,--omune, cu o conştiinţă de 'l"Udenie bazată pe
apartenenţa la acelaşi "mod", real sau fictiv).
A patra secţiune, "Isto ria relaţiilor, instituţiilor şi ideologiilor agra
re" debutează cu studiul lui Radu-Ştefan Ciobanu "Rolul cîmpiei în con
cepţia de cirmuire a ţării de către Constantin Brîncoveanu", în care
autorul demonst'l"ează, aducînd în discuţie documente otomane şi aus
tri�2c, că politica domnitorului a avut la bază o permanentă sporire a
veni turilor domneşti, ceea ce situează în atenţia domniei regiunea de
cîmpie (cumpărări de moşii, investiţii pentru î nzestrare ş i modernizare).

Regreta t u l Alexandru Gonţa semnează articolul referitor la "Relaţiile

agrare din tre m�năstiri şi locuitorii satelor în prima j u m ă tate a seco
lului al XVIII-lea", care tratează despre contradicţiile gem�rate de per
manenta creş tere a obligaţiilor tn muncă a ţărănimii, precum şi de am
ploarea luată de măsurile represive indreptate impotriva ei, şi despre
con tramăsurile domniei, lovită, prin această stare de lucruri, în ven i
turile vistieriei, în principal de depopularea ţării şi de o a;cută lipsă de
forţă d e muncă. O comunicare a lui Flam iniu Mîrtzu, "0 singulară con
semnare epigrafică din secolul al XVIII-lea asupra dreptului de "dij mă

din vi e şi din bucate" al obştilor de moşneni", folosind un document

epigrafic de la jumătatea secolului XVIII (Crucea din cătunul Guşaţi,
în Vrăneşti - Argec;; ) abordează problematica aceleiaşi epoci, pusă, însă,
din punctul de vedere al obştilor de ţărani liberi, aflate într-un ·continuu
proces de destrămare, inainte de aservirea lor totală.
În ansamblu, acest volum elucidează importante probleme ale cer
cetării istorice legate de milenara ocupaţie a poporului român, ilus

trî n d , totodată, acele eforturi de edificare ale unui Muzeu de istorie
agrară a României. Prin acest act de cultură se acordă studiului proble
m elor el<- istorie agrară un caracter pluridisciplinar, menit a imprima
rigoare a , dar şi elastkitatea folosirii unor metode interferente moderne
într-un domeniu atît de vast

al cercetări i globale

istorice din ţara

noastră.
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