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SCHIŢA A CONSTRUCŢIEI VIITORULUI
IN NOUA VIZIUNE ROMANEASCA
PETREA IOSUn

Problematica pentru studierea şi abordarea anticipativă a problema
ticii de mîine a societăţii umane şi-a găsit un loq distinct în diferite
orientări de gîndire filosofică şi sociologică şi, în oarecare măsură, în
anumite doctrine politologice contemporane. Această tratare pluri- şi in
terdisciplinară a viitorului se desfăşoară nu sub impulsul trebuinţelor de
ordin subiectiv ale cercetătorului, ci sub presiunea unor nevoi vitale
generate de contradictoriul şi complexul context universal contemporan,
în care s-au acumulat mari probleme care cer soluţii în grade diferite
de perspectiv[t. Printre aceste probleme cea de o deosebită gravitate, aşa
cum semnala Mahdi Elmandjire, este cea "de a salva generaţiile viitoare
de la conflagraţie" de natură nucleară şi cu repercusiuni asupra însăşi
supravieţuirii speciei umane şi planetei.
Plecînd de la cerintele fundamentării unei atitudini rationale fată
de ziua de mîine a oam�nilor, în mai toate cercetările vis t.il romanti c
asupra viitorului a fost înlocuit cu o imagine ideal-ştiinţifică, confP.rin
du-se modelelor conceptuale nivele diferite de probabilitate şi posibil în
funcţie de anumite dimensiuni şi factori cu acţiune între cadrele detcr
minismului social global. Astfel, construcţiile artizanale doctrinare des
pre viitor în care domina fantezia şi preferenţialul imaginativ , înteme
iate pc o evoluţie cumulativă circumscrisă şi înţeleasă ca o înaintare de
la sine în timp a societăţii, au fost înlocuite, mai ales de gîndirea mar
xistă, cu modele ale dezvoltării contradictorii, conflictuale, ce-şi croiesc
drum prin cîmpuri eterogene traversate mereu de evenimente aleatorii.
Această nouă viziune în domeniul concepţiilor despre viitor - ca dimen
siune ulterioară a devenirii - are darul de a eluda perspectiva unidi
mensional[l - simplă continuare şi devenire a trecutului şi prezentului şi de a demonstra că viitorul apare, şi trebuie să apară, ca o structură
stocastică, un cîmp de linii de dezvoltare posibile, fiecare asociati'1 cu
o probabilitate condiţionată. Prin conceperea sistematică a societăţii se
realizează şi o anume ierarhizare a determinanţilor dezvoltării sociale,
înlăturîndu-se arbitrariul şi improvizaţia, cît şi acele viziuni biologi
zante in care se opera un transfer de legitate din mediul de provenienţă
a fiinţei umane, în cel social. Omul insă intră prin creaţie în natură în
cultură şi apoi în istorie, construindu-şi o lume cu totul nouă şi deose
bită, care va fi guvernată de legi specifice. Aceasta pentru că cultura
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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nu este o pn lungin' sau o altă variantă mai relevată a naturii, ci re
prezintă o lume opusă naturii şi în care domină semnificaţia şi valoarea.
Acest mediu valoric, umanizat şi umanizator constituie premisa esenţială
a manifestării tendinţei fiinţei raţionale de a-şi depăşi starea prezentă
nu numai prin transformarea naturii ci şi prin proiectarea unor modele
de construcţie ideală, prospective, în care, pe baza cunoaşterii temeinice
a structurilor intime şi legităţilor socio-umane, sînt potenţate posibilele
direcţii de evoluţie socială. în acest sens, gîndirea revoluţionară, prin
reconsiderarea şi întemeierea praxis-ului, aduce cu sine modalităţi ope
raţiOnale specifice de prospectare şi evaluare a viitorului. Reconsidera
rea praxis-ului are la bază faptul că omul, construind istoria, se con
struieşte şi se re-construieşte şi pe sine învingînd conflicte şi contradicţii
care îi păreau insurmontabile, ceea ce îi modifică nu numai imaginea
.asupra prezentului ci şi modelul cu care încearcă să croiască drum de
venirii ulterioare a societăţii. Aceasta îi permite să treacă treptat prin
depăşirea graniţelor existenţei prezente, de la aspiraţie la opţiune şi de
la aceasta la transformarea viitorului în obiect de cercetare ştiinţifică
şi de acţiune umană.
Pornind de la dialectica dezvoltării sociale, gîndirea social-politică
şi ştiinţifică românească şi-a adus, prin vasta operă teoretică şi practică
a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, contribuţii de mare preţ la îmbogăţi
rea concepţiei marxiste contemporane asupra viitorului. Respingînd şa
blonul şi schema şi cercetînd temeinic realităţile naţionale şi internaţio
nale în toată complexitatea manifestării lor, doctrina Ceauşescu configu
rează noile dimensiuni realiste ale viitorului. In acest sens are o deose
bită semnificaţie sublinierea făcută de tovarăşul Nicolae Ceauşescu în
mesajul adresat celei de a III-a Conferinţe mondiale de cercetare a vi
itorului, desfăşurată la Bucureşti în 1 976, şi în care se arăta : "Studiile

viitorologice trebuie să ţină în permanenţă seama de aspiraţiile popoa
relor spre pace, de dorinţa lor de a se elibera de coşmarul unor noi con
flagraţii, de a exclude din viaţa societăţii războaiele şi înfruntările mili
tare, de a scoate în afara legii arma nucleară şi celelalte mijloace de
distrugere în masă" 1•

Orice scenariu şi strategie cu privire la viitor trebuie să-şi aibă
rădăcinile bine înfipte în solul prezentului şi să reflecte biunivocitatea
raportului naţional-internaţional, astfel încît orice politică statală să
cuprindă simbiotic răspunderea pentru prezentul şi viitorul poporului
propriu cu cea pentru modelarea structurilor sistemului global mondial
in care să se păstreze integritatea teritorial-economică şi spirituală a
popoarelor şi să se asigure progresul necesar umanităţii în ansamblul ei.
In viziunea nouă românească aceasta implică în primul rînd eli
minarea factorului militar agresiv, costisitor şi ameninţător, ceea ce ar
oferi condiţii afirmării factorilor de securitate şi stabilitate, redresării
de pe calea sinuciderii colective prin forţa morală de convertire a valo
rilor cunoaşterii, tehnologice şi resurselor în elemente vitale pentru dez
voltare şi progres.
Acest model profund umanist are în vedere, de asemenea, schim
bări radicale în structurile relaţiilor internaţionale întemeiate pe magia
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iorţei şi discriminare, pe dominaţie şi dictat. Căci nu �2 poate vorbi de
dreptate şi libertate naţională sau socială din moment ce un şir întreg
Je popoare se află în relaţie de dependenţă faţă de ţările puternic dez
voltate, de marile monopoluri internaţionale care practică un regim de
jaf asupra bogăţiilor naţionale şi resurselor umane ale acestor state re
Cl'n t decolonizate.
Instituirea unei noi ordini economice şi politice mondiale are la
baz(j schimbări sociale de fond care trebuie să se intemeieze pe norme
şi cerinţe j uridice izvorîte din principiile conlucrării şi cooperării reci
proc avantajoase, respectării independenţei şi suveranităţii, a demnităţii
naţionale, eliminîndu-se animozităţile şi discriminările existente. Refe
r indu-se la condiţiile concret-istorice în care se poate realiza dezideratul
libertiiţii şi demnihiţii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu subliniază ci'1 "Nu
poate fi o democraţie reală atunci cînd un popor nu se bucură de liber
tate, cînd domneşte ilegalitatea economică ; este greu să fie o reală. de
mocraţie atît pe plan naţional cît şi internaţional , cind la un pol sînt
bogaţii şi la celălalt săracii" 2.
În acest orizont de gîndire înşişi determinanţii devenirii dovedesc
o mare mobilitate, iar conceptele operante capătă un nou conţinut. De
exemplu, dacă în prezent relaţiile internaţionale îndeosebi în zona lor
.()Ccidentală sînt dominate de forţă şi dictat, ca urmare a faptului că con
cl'ptul de putc•rc subsumeazft, cantitativ şi calitativ, perfonnanţe mai
all's dl' ordin militar, în perspectivă acest concept va fi reprezentat de
ţariie cu cel mai ridicat potenţial ştiinţific pus să lucreze c•xclusiv pen
tru o noui'l calitate a condiţiei umane. Or, pentru a realiza această ce
rinţă vitală a umanităţii, trebuie acţionat colectiv în vederea ruperii lan
ţului competiţiPi m ilitare, crearea de premise realiste pentru dialogul bi şi
multilateral privind unele probleme spinoase, eradicarea blocadelor asu
pra circulaţiei informaţiei şi cercetării ştiinţifice şi tehnologice, deschi
derea economici mondiale către un nou tip de colaborare între toate sta
tde lumii. Desigur, realizarea acestor dimensiuni umaniste în conceperea
�� apropierea viitorului trebuie să aibă cele mai favorabile condiţii create
în contemporaneitatea generaţiilor noastre, deoarece, remarca tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, .,nu te poţi preocupa de viitor fără a acţiona şi
face ca prezentul să ofere premisele îmbunătăţirii zilei de mîine" 3,
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
�--VIII, 1985--1986

PLASTICA NEOLITICA DIN COLECŢIILE MUZEULUI
DIN BIRLAD
EUGENIA POPUSOI

Rod al năzuinţei unui grup de intelectuali bîrlădeni în cel de al
doilea deceniu (1914) al acestui veac, ia fiinţă la Bîrlad un muzeu de is
torie1, care avea menirea " ...să adăpostească în el tot ce-i mai de seamă
din rămăşiţele trecutului nostru ... " care "...nu-i numai o dovadă. de iu
bire şi de veneraţie a acestui trecut, ce ascunde in el viitorul, ci e şi cel
mai puternic mijloc de educaţie naţională a tineretului" 2•
La 29 iunie 1914, într-un înflăcărat apel ,.Către toţi oamenii de bine
din Tîrgul Bîrlad şi Judeţul Tutova", Comitetul de înfiinţare al muzeu
lui adresează rugămintea tuturor " ...cinstiţi locuitori ai judeţului şi ora
şului" să adune şi să dăruie muzeului " ... toate rămăşiţele mai de seamă
din trecutul acestui oraş şi judeţ... " pentru ca ... "să scăpăm aceste scum
pe rămăşiţe din ghearele uitării şi ale nimicirii..." 3. Era vorba în apel
de " ...documente pe pergamente sau hîrtie, topoare de piatră, unelte de
cremene, idoli făcuţi din lut sau metal, arme de fier, monede cari t0ate
dacă-s aduse, prin ajutorul muzeului, la cunoştinţa oamenii�: învăţaţi
pot şi ele în mare măsură să lumineze trecutul mai depărtat al pămîn
tului acestuia". Credinţa că " ...rugămintea ce-o adresăm ... va fi luată în
băgare de seamă ... " începe să se materializeze. Mobilizatorului apel i se
răspunde prin acţiuni particulare sau ale autorităţilor timpului prin adu
narea de "...lucruri vechi... " punîndu-se în acest fel bazele patrimoniului
viitorului muzeu. Acţiunii de adunare <a tuturor vestigiilor trecutului i se
adaugă dorinţa ca acestea să fie puse la dispoziţia publicului într-o ex
poziţie - expoziţie care se va organiza în cadrul Casei Naţionale" dar şi prin publicarea unor asemenea lucruri vechi ,,...care ne pot arăta
chipul cum lucrau şi se îmbrăcau înaintaşii noştri..." 5. In anul 1914 a
pare la Bîrlad în cadrul revistei "Miron Costin" lucrarea "Insemnări cu
privire la aşezarea preistorică de lîngă Srîmba din comuna Puieşti, ju
deţul Tutova" de T. Pamfile şi V. G. Nicolau6, pe a cărei foaie de titlu
se face menţiune : "se va vinde în folosul Muzeului regional de Istorie
şi Etnografie al judeţului Tutova" 7• Printre materialele cu}Jrinse în lu
crare este prezentat şi un fragment de idol antropomorf (Pl. 10/47) des
pre care autorii consemnează: "...idol din lut ars, în care se vede numai
partea de jos a corpului. Picioarele sînt unite intr-o singură talpă. D-1
Tafrali ii dă o vechime de opt veacuri înainte de Hristos" 8• Chiar dacă
datarea propusă nu este exactă din punct de vedere cronologic, figt:::ina
aşa cum vom vedea aparţine �lturii ·Cucuti!i.U, .. c!.:.!:ele ce ni le oferă din
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punct de vedere al colecţiilor precum şi a precizării locului de descoperire,
aşezarea de la Strimba intrind in cartările arheologice încă de la înce
putul acestui veac, ne sînt deosebit de preţioase. Un recent studiu9 asu
pra istoricului muzeului, bazat pe documentele de arhivă ne aduc alte
informaţii î legătură cu colecţiile muzeului care au continuat să creas
că, ceea ce face ca in anul 1949 Muzeul Judeţean să capete sediu pro
priu. In anul 1951 un alt apel făcut intelectualilor din Bîrlad şi împre
jurimi face ca muzeul să intre in posesia unor colecţii în componenţa cărora
însă nu găsim nici o menţiune privitoare la categoria ce constituie obiec
tul acestui catalog. După anul 1961, cînd muzeului birlădean i s-a creat
posibilitatea participării la cercetările arheologice, reluate după jumătate
de veac sub egida Academiei R.S.R., Filiala Iaşi, in renumitele aşezări
de la Cucuteni - Băiceni to şi o dată cu acestea preluarea, in mare mă
sură, a materialelor provenite din cercetările de aici11, printre acestea
aflîndu-se şi un grup de idoli antropomorfi şi zoomorfi, s-au pus şi ba
zele colecţiei de elemente plastice preistorice. Tot acum avînd ca dezi
derat dorinţa înaintaşilor de " ... a căuta, descoperi şi cunoaşte trecutul..."
se organizează cercetări de suprafaţă ce cuprindeau o zonă largă din par
tea de sud a fostei regiuni Iaşi, iar în anul 1964 încep săpăturile din aşe
zarea neolitică de tip Starcevo-Criş de la Trestiana de lîngă Bîrlad 12.
In felul acesta, an de an, se adună un valoros patrimoniu care include �i
un grup destul de numeros de statuete, demn de a fi considerat un oma
giu adus de generaţia prezentă la apelul înaintaşilor.
Inmagazinînd în ele frumosul, realismul şi gîndirea abstractă ale
omului primitiv statuetele antropomorfe şi zoomorfe aflate în colecţiile
mu:.:�ului din Bîrlad se includ în ceea ce este recunoscut ca artă preisto
rică dar cu semnificaţie magica-religioasă ti.
Fiind cunoscută succesiunea culturilor neo-eneolitice din zona în
care ne aflăm respectiv : cultura Starcevo-Criş, cultura liniară, aspectul
Stoicani-Aldeni, şi cultura Cucuteni vom prezenta plastica creată de
fiecare dintre comunităţile neoliticc - excepţie făcînd cultura liniară in cadrul acestei succesiuni.
Cultura Starcevo-Criş, cunoaşte la periferia sa estică, ca dealt
fel in întreg spaţiul pe care-I ocupă, o artă statuară nu prea numeroasă.
O rivire de ansamblu asupra descoperirilor din vasta arie de răspîndire
a Complexului Starcevo-Criş indică prezenţa unei arte statuare relativ
unitars 14. Comunităţile neolitice în discuţie extind ca tipuri principale sta
tuetele cu partea superioară înaltă ca o coloană cu redarea sumară a
capului sau a elementelor anatomcie care să-I indice - cel mai ade
sea fiind redaţi ochii prin două incizii şi nasul printr-o proeminenţă
-, uneori cu steatn!)igie la partea inferioară şi statuetele cilindrice.
Primului tip ii atribuim 4 statuete, fragmentare, provenite din com
plexele cercetate in aşezarea de la Treistiana pe care, fără să le deta
şăm de grupul idolilor ce constituiau acest tip le considerăm a fi reali
zate intr-o manieră mai realistă (Pl. 1/1 ; 6/1), avînd însă multe ase
mănări cu piesa cunoscută sub numele de "Venus de Zăuan" 1!Y, 1Un
fragment din partea inferioară a unei statuete cu steatopigie pronunţa
tă, descoperit in anul �387 la Trestiana, ne dă posibilitatea să apropiem
....

p
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şi mai mult cele 4 statuete amintite mai sus, ele putînd avea partea
inferioară cu steatopigie, cu piesa de la Zăuan. Tipul cilindric al sta
tuetelor Starcevo-Criş este prezent in colecţiile din Bîrlad prin e
xemplarul descoperit la Balş - Valea Părului (Pl. 6/2). w
Recent 17 în colecţiile muzeului au intrat şi alte piese care se de
taşează de tipurile general cunoscute. Este vorba de o statuetă de for
mă tronconică cu partea superioară - capul - uşor teşit şi baza pla
tă, circulară. Piesa are. redat sexul printr-un triunghi incizat
(Pl.
2/5). O altă piesă, cu corpul ca un "burduf", are în partea superioară
lateral o proeminenţă conică (Pl. 1/6) . Această ultimă piesă ne-a per
mis să includem în capitolul plastică antropomorfă două piese (Pl.
3/14, 15) de formă aproximativ dreptunghiulara, plate, cu colţurile ro
tunjite, cu cîte o prelungire pe una din părţile laterale şi cu perfora
ţii care străpung piesele lateral şi transversal18. Acestor două piese li
se alătură o a treia de formă relativ ovală, cu perforaţii care străbat
corpul şi cu incizii pe una din laturi (Pl. 3/16) t!1• Ar mai fi de adăugat
la aceste piese, fără analogii, un idol conic cu baza evazată (Pl. 1/8) �i
un altul bitronconic (Pl. 1/9).
Cît priveşte plastica zoomorfă care însoţeşte comunităţile Starce
vo-Criş la periferia sa estică şi a cărei preznţă in colecţiile mu7eu
lui din Bîrlad o putem stabili se referă la cîteva reprezentări de bovidee
(Pl. 4/1 7) şi probabil a unor animale sâlbatice : ursul (Pl. 6/1 9) şi por
cul mistreţ (Pl. 4/20) piese ce provin tot din aşezarea de la Trestiana.
Aspectul Stoicani-Aldeni este reprezentat de un grup
relatiy
m are de statuiete antropornorfe, lipsind deocamdată plastica zoomor
fă.. De la început remarcăm lipsa pieselor întregi. Cu excepţia
unei
piese (Pl. 7 /35) care reprezintă parţial bustul, toate celelalte exempla
re existente în colecţie sînt fragmente ale părţii inferioare a corpului
şi cel mai adesea doar fragmente a cîte unui picior rupt longitudinal
din zona de lipire a celor două picioare. Şi aici; ca dealtfel în tot ceea
ce se cunoaşte în materie de statuete antropomorfe atribuite aspectu
lui Stoicani-Aldeni, observăm tehnica de modelare separată a celor
două jumătăţi ale corpului - observaţia extinzîndu-se în unele cazuri
la fragmente picior-bust - apoi "sudarea" lor şi aplicarea pe întreaga
suprafaţă a unui strat subţire, uneori mai gros, dintr-o pastă de lut
fin, bine frămîntat şi apoi bine netezit chiar lustruit. Tehnica respec
tivă se întilneşte dealtfel, şi în etapele anterioare la statuetele cu stea
topigie din cadrul culturii Starcevo-Criş precum şi în cele următoa
re respectiv in cadrul culturii Cucuteni.
Fragmentele de statuete din cadrul aspectului Stoicani-Aldeni
reprezentări ale divinităţii feminine care au " . . . reprezentat, cel putin
la inceput, conceptul fecundităţii şi fertilităţii, intruchipat in Marea
Zeiţă creatoare a vieţii animale şi vegetale, concept specific multora
dintre populaţiile primitive de agricultori... " 20, sint de dimensiuni mici
şi mijlocii, cu talia suplă, steatopigie pronunţată sau moderată, rar
neornamentate, aproape in totalitate partea inferioară fiind acoperită
de incizii dispuse tn linii oblice, unghiuri sau spirale 21. Există un frag
ment de picior de mici dimensiuni la care spaţiile dintre spirale au
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fost acoperite cu culoare roşie crudă, maniera fiind cunoscută de crea
torii artei Stoicani-Aldeni.
Asociate plasticii antropomorfe Stoicani-Aldeni sînt lingurile
cu cozile terminate în fonnă de protomă animalieră, în colecţiile bîr
lădene existînd două exemplare provenite din aşezarea de la
Tres
tiana II 22.

Cultura Cucuteni cunoscută ca fiind creatoarea unuia dintre
.., ...aspectele nepieritoare ale artei strămoşilor noştri" .. .2l, deţine pri
mul loc în ceea ce priveşte valoarea artistică, dar şi numerică a statue
telor din colecţiile bîrlădene. Acum, alături de Marea Zeiţă creatoare
a vieţii reprezentată în diferite ipostaze apar, este drept foarte rar în colecţii existînd doar şase exemplare -, statuietele masculine
care " ...îl reprezintă pe acolitul masculin necesar perpetuării vieţii..." 2-'..
In ceea ce priveşte plastica antropomorfă nu ne propunem să fa
cem o tipologie aceasta fiind realizată în mari lucrări de sinteză 25 ci
să remarcăm pe baza doar a citorva observaţii tehnica şi tipul exem
plarelor existente aici. Cele mai multe figuri au o poziţie verticală,� cu
steatopigie moderată, mai rar pronunţată, existind şi exempie in po
ziţie semişezîndă. Figurinele feminine sînt lucrate din două părţi li
pite între ele, acoperite cu un strat de lut fin:, bine netezite şi lustrui
te. Picioarele se termină obişnuit conic, rar intr-o "talpă" iar genunchii
sint redaţi printr-o umflătură. Talia suplă, bustul plat sau rotunjit,
mîinile - prelungiri ale umerilor cu perforaţii. Capul statuetelor este
redat prin două faţetări realizate prin strîngerea pastei cu degetele ori
prin doi lobi perforaţi, cu nasul modelat in stil "en bec
d'oiseau"
9/62, 63 ; 1 0/61). Cele mai multe statuete din faza A a culturii
( Pl.
Cucuteni au intreg corpul acoperit cu incizii, acestea formînd pe spa
te sau pîntec cîte un romb. Fără să avem posibilitatea de a departaja
cu precizie pe faze toate statuetele, credem că cele mai multe
din
tre exemplarele fără decor, dar cu indicarea sexului prin incizii ori
printr-o albire aparţin fazei B 26. Sinii sînt redaţi doar pe o figurină
prin două mici proeminenţe. Cit priveşte redarea elementelor de po
doabă remarcăm prezenţa unui colan la gitul unei statuete (Pl. 1 1/64).
Adesea interpretat ca element de vestimentaţie decorul incizat îşi ca
pătă confirmare şi prin exemplarele de la Igeşti-Scindureni despre
care, cu ani în urmă, discutam în acest sens 27•
Statuetele antropomorfe
masculine
de la
Cucuteni-Băiceni,
aflate în colecţiile noastre, au corpul modelat separat şi apoi lipit in
aceeaşi manieră ca şi cele feminine, în timp ce două exemplare
din
zona în care ne aflăm au corpul modelat odată cu picioarele care sînt
îndepărtate. Corpul unuia dintre idolii masculini, descoperit la Bîrlă
leşti-Stanţia, poartă o eşarfă.

l,Jn grup aparte a statuetelor antropomorfe aflate in muzeul
bîrlădean îl constituie figurinele "en violon" (P l . 5175, 76, 77). precum
9i o piesă din piatră de culoare neagră, cu corpul suplu şi doar două
iaţetări care individualizează capul (Pl. 5178 ; 1 1178), toate descoperite
la lgc!;ti-Scîndureni2i:l. Acest grup de piese ne permit ş;i facem o
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primă remarcă referitoare la folosirea osului şi a pietrei la realizarea
unor statuete, materiale ce nu ne erau cunoscute, a fi folosite, în acest
scop, de către comunităţile cucuteniene. Cît priveşte semnificaţia aces
tei grupe de statuete este cunoscută părerea potrivit căreia "idolii en
violon" sînt reprezentări ale Zeiţei Mamă in poziţia actului naşte
rii 29. Una din statuetele aflate în discuţia noastră, respectiv piesa din lut
(Pl. 5175 ; 9175) este de fapt un pandantiv, fiind prevăzută cu o per
foraţie pentru suspendare, conferindu-i-se astfel rolul de "protector in
dividual" 30. Celelalte două piese extind, aşa cum se remarcă şi într-o
sinteză recentă 31, rolul lor " ... de protectori individuali asupra femeilor
dintr-o aşezare, asupra întregii comunităţi".
Deosebită prin întreaga sa construcţie de tot ceea ce cunoaştem
în arta neo-eneolitică de pe teritoriul României, ca dealtfel şi din zo
nele mai mult sau mai puţin îndepărtate, piesa din piatră care se apro
pie de arta cucuteniană numai prin modelarea capului prin două faţe
tări laterale, element realizat la unele statuete din lut prin strîngerea
pastei, se constituie ca piesă unică.
In grupul idolilor zoomorfi preponderenţă au reprezentările de
cornute, într-un singur exemplar fiind reprezentat porcul (Pl. 1 21,79)
şi un altul ursul (Pl. 1 2/86).
Protomele sînt captate de cornute plasate pe torţi sau ca torţi de
vase .

Intenţia noastră în redactarea acestui catalog selectiv a fost aceea
de a evidenţia o serie de valori ale plasticii neo-eneolitice cu caracter
general din punct de vedere al semnificaţiei lor magica-religioase şi mai
cu seamă ca valori ale artei preistorice. Aflate intr-o strînsă legătură
cu spiritualitatea primilor agricultori exemplarele din colecţiile mu
zeului din Bîrlad contribuie la cunoaşterea fondului ce constituie ceea
ce numim plastica diferitelor culturi preistorice, pe de o parte, adu
cînd noi elemente ce pot jalona unele interdependenţe ale artei neo-e
neolitice de pe teritoriul României cu sud-estul Europei şi mai: depar
te cu Asia-Anterioară, pe de altă parte.

CATALOG SELECTIV
1. FRAGMENT DE STATUETA
Cultura Starcevo-Criş.
Descoperit în anul 1 964,
in aşezarea de la Trestiana, L, 3.
H : 4,2 cm ; inv. A 900 ; Pl. 111 ; 6/1 .
Statuetă feminină cu partea superioară înaltă uşor conică, cu fa
înţepături ţa redată printr-o proeminenţă - nasul -, şi două
c-ct.1. 24

coala

2
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ochii. Pe creştet, la spate şi pe părţile laterale este redat părul pdn
incizii in zigzag dispuse vertical şi radial. Pasta fină, de culoare găl
buie.
Bibl. : Eugenia Popuşoi, in CI. XI 1 980, p. 129, fig. 18/6.

2. STATUETA ANTROPOMORFA
Cultura Starcevo-Criş.
Descoperită în anul 1965,
în aşezarea de la Balş-Valea Părului, L 1 .
H : 5,6 cm ; inv. A 7 1 0 ; Pl. 6/2
Statuetă de formă cilindrică cu fata executată transversal
pe
capul coloanei, cu nasul redat printr-o
rotuberanţă, ochii prin două
împunsături şi gura printr-o uşoară alveolare ovală. Pe corpul coloa
nei, în partea superioară, este redat părul prin incizii verticale,
iar
două proeminenţe indică sinii. Alte două linii, incizate orizontal deli
mitează partea inferioară a corpului decorată la rîndul ei cu incizii
verticale. Pasta îngrijită are în compoziţie pleavă, culoarea gălbuie-ce
nuşie.

p

Bibl.

Eugenia Popuşoi în AM,

1980, p. 13, 1 6. fig. 1 2.

3. FRAGMENT DE STATUETA
Cultura Starcevo-Criş.
Descoperit în anul 1 986,
în aşezarea de la Trestiana, C/L 1.
H : 1,8 cm ; inv. A 8491. Pl. 2/3.
Cap de statuetă cu nasul proeminent prevăzut cu două inţep{l
turi laterale. Pastă fină, culoare cărămizie.
Inedită.

4. FRAGMENT DE STATUETA
Cultura Starcevo-Criş.
Descoperit în anul 1986,
în aşezarea de la Trestiana, C/L
H : 7,8 cm ; inv. A 8492 ; Pl. 1/4

1.

Statuetă feminină cu partea superioară înaltă uşor conică,
cu
capul teşit, părul redat prin incizii in zigzag dispuse vertical pe păr
ţile laterale şi la spate şi radial pe creştet. Ochii sînt realizaţi prin două
incizii scurte uşor oblice. In partea inferioară a coloanei se observă
două faţetări şi o porţiune de unde s-a desprins elementele care con
stituiau corpul figurinei. Pasta fină, culoare gălbuie.
Inedită.
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5. STATUETA FEMININA
Cultura Starcevo-Criş.
Descoperită în anul 1 987,
în aşezarea de la Trestiana, C/L 3.
H : 8,6 cm ; inv. A 8734 ; Pl. 2/5
Statuetă în formă de coloană, tronconică cu capul teşit şi bază
plată, circulară. Detalii anatomice : ochii sînt redaţi prin două incizii
scurte, oblice iar la bază un triunghi incizat indică sexul. Pastă fină
acoperită cu angobă de culoare albă-cenuşie, lustruită.
Inedită.

6. STATUETA FEMININA
Cultura Starcevo-Criş.
Descoperită în anul 1 987,
în aşezarea de la Trestiana, C/L 3.
H 3,8 cm ; inv. A 8732 ; Pl. 1/6
Statuetă cu corpul ca un "Burduf", cu o proeminenţă comca
in
partea superioară laterală. Pastă fină, bine netezită, de culoare gălbuie.
Inedită.

7. STATUETĂ FRAGMENTARA
Cultura Starcevo-Criş.
Descoperită în anul 1 987,
ih aşezarea de la Trestiana, C/L 3.
H : 4,5 cm ; inv. A 8731 ; Pl. 1/7
Statuetă in formă de coloană, cu cap uşor teşit avind redat doar
nasul printr-o proeminenţă. Pastă ingrijită, bine netezită, culoarea găl
buie-cărămizie.
Inedită.

8. STATUETĂ CONICA
Cultura Starcevo-Cris.
Descoperită in anul 1 9B5,
in aşezarea de la Trestiana, C/L 2.
H : 2,6 cm ; inv. A 8736 ; Pl. 1/8
Statuetă cu corpul conic şi baza puternic evazată, plată. Pastă
îngrijită, netezită, culoare gălbuie-cărămizie.
Inedită.

9. STATUETĂ BITRONCONICA
Cultura Starcevo-Criş.
Descoperită în anul 1987,
în aşezarea de la Trestiana,

C/L 3.
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H : 2,6 cm ; inv. A 8733 ; Pl. 1/9
Statuetă bitronconică cu bazele celor două conuri puternic eva
zate, unite intr-un unghi ascuţit. Pastă îngrijită, culoarea gălbuie-cără
mizie.
Ined ită.
10. STATUETA FRAGMENTARA

Cultura Starcevo-Cris.
Descoperit în anul 1987,
în aşezarea de la Trestiana, C/L 3.
H 5,8 cm ; inv. A 8735 ; Pl. 2/10.
Fragment din partea i nferioară a unei statuete, cu steatopigie
pronunţată. Pastă semifină, netl'zită, culoare gălbuie.
Inedită.

1 1 . STATUETA
C u ltu ra Starcevo-Criş.

Desco pe rită în anul 1972,
în aşezarea de la Trestiana, L 12.
H 4, 1 cm ; i n v. A 8282.
Statueta de formă tronconi că cu baza evazată, pe margine cu o
proem inenţă formată din două şănţuiri . Nu are nici un detaliu anato
mic. Pasta cu nisip fin în compoziţie, culoare cărămizie.
Inedită.
12. STATUETA

Cultura Starcevo-Criş.
Desco perită în anul 1972,
în aşezarea de la Trestiana, L 12.
H : 2,4 cm ; inv. A 8283.
Statuetă de formă tronconică cu baza uşor e vaza tă . Pasta cu ni
sip în compoziţie, cul oare a căr[tmizic.
lnf'ditii.

13. STATUETA FEMININA I?RAGMENTARA
Cultura S tarcevo-Criş .
DE-scoperită în anul 1979,
în a şezarea de la Trestiana, B/L 2.
H : 3,7 cm; i nv . A 8280.
Fragment dintr-un picior de statuetă cu steatopigie pronunţată.
Pasta fină, culoare cărămizie.
Bibl. Eugenia Popuşoi, în Materia le , Tulcea, 1980, p. 43.
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14. STATUETA ANTROPOMORFA
Cultura Starcevo-Criş.
Descoperită în anul 1980,
în aşezarea de la Trestiana, B/L 3.
H : 1 1 ,5 cm ; inv. A 7213 ; Pl. 3/14
Piesă de formă aproximativ dreptunghiulară cu colţurile rotunjite,
plată. La partea superioan'l, pe una din părţile laterale, prezintă o
prelungire care a fost ruptă din vechime. Lateral şi transversal piesa
este străpunsă de cite trei perforaţii. Pasta îngrijită, de culoare găl
buie-cărămizie.
Bibl. Eugenia Popuşoi, în Materiale, XV, 1983, p. 33, fig.
4/8 ; 7 / 1 a-b.
15. STATUETA ANTROPOMORFA
Cultura Starcevo-Criş.
Descoperită în anul 1980,
în aşezarea de la Trestiana, B/L 3.
H : 1 1,4 cm ; inv. A 8737, Pl. 3/ 1 5
Statuetă d e formă aproximativ dreptunghiulară cu colţurile ro
tunjite, plată. La partea superioară, pe una din părţile laterale prezin
tă o prelungire care a fost ruptă din vechime. Lateral şi transversal
piesa este străpunsă de cîte trei perforaţii. Pasta cu multă pleavă în
compoziţie, netezită, culoarea gălbuie - cărămizie.
Inedită.
16. STATUETA ANTROPOMORFA FRAGMENTARA
Cultura Starcevo-Criş.
Descoperită în anul 1987,
în aşezarea de la Trestiana, C/L 3.
H : 6,7 cm ; inv. A 8 738 ; Pl. 3 / 1 6
Statuetă d e formă aproximativ ovală, c u una din laturi mai m 
gustă iar cealaltă - baza - mai lată. P e latura îngustă sînt executate
incizii scurte, iar corpul (fragmentul păstrat) prezintă două perforaţii
transversale. Pastă îngrijită cu nisip in compoziţie, culoarea gălbuie.
Inedită.
17. STATUETA ZOOMORFA
Cultura Starcevo-Criş.
Descoperită în anul 1 964,
în aşezarea de la Tresti� .L.3..
L : 4,7 cm ; inv. A 897 ; Pl. 4/17.
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Statuetă zoomorfă careia ii lipsesc capul şi picioarele. Corpul
masiv şi gîtul subţire. Posibil bovideu. Pastă cu nisip foarte fin, cu
loarea gălbuie-cenuşie.
Bibl. Eugenia Popuşoi, in Sesiunea de comunicări ştiinţifice a
Muzeelor de istorie din decembrie 1964, Bucureşti, I 1971, p. 29, fig.
6/2.
18. STATUETA ZOOMORFA
Cultura Starcevo-Criş.
Descoperită in anul 1983,
în aşezarea de la Trestiana, BIL 4.
L : 5,5 cm ; inv. A 7901.
Statuetei ii lipsesc picioarele şi capul. Corpul este uşor subţiat
spre partea posterioară, pieptul masiv ca la taurine, picioarele ante
rioare mult în urma pieptului. O nervură mediană, longitudinală pe
spate, indică coloana vertebrală.
Inedită.
19. STATUETA ZOOMORFA
Cultura Starcevo-Criş.
Descoperită in anul 1983,
în aşezarea de la Trestiana, BIL 4.
L : 4,5 cm ; inv. A 7899 ; Pl. 6/19
Probabil urs. Se păstrează corpul cu spate lat, partea posterioară
masivă, coada abia schiţată. Pe burtă, in jumătatea anterioară a cor
pului, prezintă două proeminenţe mici. Pastă cu nisip fin in compo
ziţie, culoarea cenuşie-gălbuie.
Inedită.
20. STATUETA ZOOMORFA
Cultura Starcevo-Criş.
Descoperită in anul 1983,
in aşezarea de la Trestiana, B/L 4.
L : 5,5 cm ; inv. A 7902 ; Pl. 4/20 ; 6120.
Statuetei ii lipsesc capul, picioarele anterioare şi un picior poste
rior, precum şi coada. Corpul ingrijit redat, gîtul subţire inalt, pe
toată lungimea spinării lutul este strins cu degetele ca o coamă. Sexul
este indicat printr-un mic triunghi proeminent. Posibil să reprezinte
un porc mistreţ. Pasta fină, culoarea cărămizie.
Inedit.
21. STATUETA FEMININA
Aspectul Stoicani-Aldeni.
Descoperită în anul 1979,
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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în aşezarea de la Trestiana II, S 1 .
H : 5,3 cm ; inv. A 8284 ; Pl. 4/21.

Partea inferioară cu steatopigie pronunţată, cu picioarele lipite,
terminate conic. Trei incizii verticale, dintre care una delimitează pi
cioarele sînt executate pe faţă iar o alta delimitează picioarele la spate.
O altă incizie înconjoară toată zona pelviană. Pasta fină lustruită,
culoarea cenuşie.

Bibl.

Eugenia

Popuşoi, in Materiale, Tulcea, 1980, p. 49, fig. 12/4.

22. STATUETA FEMININA
Aspectul Stoicani-Aldeni.
Descoperită in anul 1979,
in aşezarea de la Trestiana II.
H : 5, 9 cm ; inv. 8285 ; Pl. 4/22.
Partea inferioară a statuetei, cu steatopigie, picioarele lipite ter
minate conic. Partea superioară, parţial păstrată, este plată. Capătul
unei incizii care înconjoară toată zona pelviană coboară vertical mar
cind cele două picioare. In dreptul şoldurilor statueta este mai laţă,
avînd la spate, deasupra bazinului patru găurele. Pastă fină peste care
s-a aşternut un strat subţire de angobă, lustruită, culoarea cenuşie.
Eugenia Popuşoi, in Materiale, Tulcea, 1980, p. 49, fig. 12/3.
23. STATUETA FEMININA
Aspectul Stoicani-Aldeni.

Descoperită in anul 1979,
in aşezarea de la Trestiana II.
H : 4,4 cm ; inv. 8218 ; Pl. 7/23
Partea inferioară a statuetei cu steatopigie moderată, picioarele
lipite, terminate conic. Decorat cu o incizie in "X" nerespectind linia de
demarcare a picioarelor. Pastă fină acoperită cu slip, lustruită, culoa
rea gălbuie şi cu urme de culoare roşie crudă.
Bibl. Eugenia Popuşoi, in Materiale, Tulcea, 1980, p. 49.
24. PICIOR DE STATUETA FEMININA
Aspectul Stoicani-Aldeni.
Descoperit in anul 1979,
în aşezarea de la Trestiana II.
H :

9,5

cm ; inv.

7753,

Pl.

7/24

Picior masiv, fragmentar, de la o statuetă feminină cu steatopigie
pronunţată. O canelură adîncă care marchează cele două picioare se
prelungeşte într-o incizie superficială ce înconjoară toată zona pel-
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viană. Pastă grosieră, acoperită cu angobă fină, bine netezit, culoarea
cenuşie.
Inedit.
25. STATUETA FEMININA FRAGMENTARA
Aspectul Stoicani-Aldeni.
Descoperit în anul 1979,
în aşezarea de la Trestiana II.
H : 4,6 cm ; inv. 7751 ; Pl. 7/25.
Partea inferioară a statuetei cu steatopigie pronunţată şi picioa
rele lipite terminate conic. Decorat cu incizii scurte care înconjoară
zona pelviană. Pe fese, la spate şi lateral prezintă înţepături adînci.
Pasta fină acoperită cu angobă, bine lustruită, culoarea cenuşie.
26. STATUETA FEMININA FRAGMENTARA
Aspectul Stoicani-Aldeni.
Descoperită în anul 1979,
în aşezarea de la Trcstiana II.
H : 5,6 cm ; inv. A 7752.
Partea inferioară a unei statuete în poziţie şezîndă, cu steatopi
gie pronunţată. Picioarele lipite terminate conic. Partea inferioară, par
ţial păstrată, este plată îngustîndu-se spre bust. Şoldurile marcate prin
cîte o perforaţie mică, iar ombilicul printr-o proeminenţă. Decorată
cu incizii care formează un triunghi şi delimitează picioarele şi alte
incizii verticale urmînd linia piciorului în faţă şi în spate unde se
văd urme de culoare roşie crudă. Pasta fină, peste care s-a aşternut
o angobă neagră-cenuşie, bine lustruită.
Inedită.
27. PICIOR DE STATUETA FEMININA
Aspectul Stoicani-Aldeni.
Descoperită la Igeşti-Scîndureni
H 6,5 cm ; inv. A 3603 ; Pl. 8/27.
Fragment de picior rupt de la genunchi unde se păstrează frag
mente dintr-o incizie circulară. Statueta, cu steatopigie pronunţată, are
partea superioară plată şi şoldul marcat printr-o perforaţie. Piesa este
decorată cu incizii în unghiuri succesive şi la spate printr-o linie in
cizată în spirală pe fesă. Pasta fină, lustruită, culoarea gălbuie-ce
nuşie.
Inedit.
•

28. PICIOR DE STATUETA FEMININA
Aspectul Stoicani-Aldeni.
Descoperită în aşezarea de la Birlăleşti-Stanţia ••
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H : 9 cm ; inv. A 8210 ; Pl. 8/28.
Picior de statuetă feminină cu steatopigie, rupt de la genunchi
unde a avut o canelură circulară. Statueta are partea superioară a
corpului plată şi îngustată spre bust şi şoldul marcat printr-o perfo
raţie. Pasta este decorată cu incizii în unghi, în vîrful fiecărui unghi
avînd cîte o alveolă mică, latura unghiului continuîndu-se la spate
formînd arcuri de cerc, iar pe fesă în spirală. Pastă fină, culoarea găl
buie-cărămizie cu pete de culoare roşie crudă.
Inedit.

29. PICIOR DE STATUETA FEMININA
Aspectul Stoicani-Aldeni.
Descoperit în aşezarea de la Igeşti-Scîndureni •••
I:I : 8 cm ; inv. A 3610 ; Pl. 7/29
Picior de statuetă cu steatopigie pronunţată. Decorată cu incizii
oblice, pe laterală, şi în spirală pe fese. Pastă aspră, culoarea cenuşie
gălbuie.
Inedit.
30. STATUETA FRAGMENTARA FEMININA
Aspectul Stoicani-Aldeni.
Descoperită în aşezarea de la Igeşti-Scîndureni •.
H : 8 cm ; inv. A 8208
Picior de statuetă cu steatopigie pronunţată. Partea superioară
a corpului parţial păstrată este plată. Şoldul marcat printr-o perfora
ţie, iar ombilicul printr-o proeminenţă perforată vertical. Decorul este
format din incizii dispuse în unghiuri cu vîrful în sus pe laterală şi
în spirală pe fesă. Pasta cu nisip acoperită de o crustă groasă forma
tă dintr-o pastă mai fină aplicată pe piesă după modelarea şi lipirea
celor două jumătăţi ale corpului, culoarf'a cenuşie.
Inedită.
31. STATUETA FEMININA FRAGMENTARA
Aspectul Stoicani-Aldeni.
Descoperită în aşezarea de la Igeşti-Scîndureni
H : 5,3 cm ; inv. A 3611 ; Pl. 8/31

?

Fragment de coapsă de la o statuetă feminină cu steatopigie pro
nunţată. Decorată cu incizii dispuse in cercuri concentrice pe fesă, cu
o incizie scurtă, verticală in centru. Pasta semifină, culoarea cărămizie.
Inedită.
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32. STATUETA FEMININA FRAGMENTARA
Aspectul Stoicani-Aldeni.
Descoperită în aşezarea de la Poenari •••.
H : 6,1 cm ; inv. A 3618 ; Pl. 8/32.
Fragment de coapsă de la o statuetă masivă, cu steatopigie pro
nunţată. Decorată cu incizii oblice în faţă şi spirală terminată cu o
incizie scurtă în "T" pe fesă. Pasta semifină, acoperită cu angobă,
lustruită, culoarea cenuşie-gălbuie.
Inedită.
33. PICIOR DE STATUETA FEMININA
Aspectul Stoicani-Aldeni.
Descoperit în aşezarea de la Igeşti-Scîndureni •.
H : 8,6 cm ; inv. A 3608 ; Pl. 7/33.
Piciorul este rupt de la genunchi şi provine de la o statuetă cu
steatopigie pronunţată. Decorat cu incizii curbe dinspre faţă şi spate
spre laterală unde cite o incizie scurtă, verticală, uneşte capetele a
cite două incizii. Pe fesă incizii în cercuri concentrice cu cîte o incizie
scurtă, verticală, în centru. Pastă semifină acoperită cu o pomîsteaJă
mai îngrijită care uniformiza corpul după lipirea celor două părţi,
culoarea gălbuie-cenuşie.
Inedit.
34. PICIOR DE STATUETA FEMININA
Aspectul Stoicani-Aldeni.
Descoperit în aşezarea de la Igeşti-Scîndureni ••.
H : 7 cm ; inv. A 8207 ; Pl. 8/34.
Piciorul este rupt de la genunchi. In regiunea lombară o cane
lură largă formează o şea, statueta avînd steatopigie pronunţată. De
asupra genunchiului se află o zonă netedă care ne determină să cre
dem că din acest loc in jos picioarele erau despărţite. Prezintă incizii
în spirală. Pasta semifină, culoarea cenuşie-gălbuie.
Inedit.
35. BUST DE STATUETA FEMININA
Aspectul Stoicani-Aldeni.
Descoperit în aşezarea de la Igeşti-Scindureni •.
H 5,2 cm ; inv. A 8209 ; Pl. 7/35.
Partea superioară a unei figurine de formă plată, cu mîinile mar
cate prin doi umeri proeminenţi, conici. Sînii sînt redaţi prin două
proeminenţe conice încadrate de două linii incizate în unghi cu vîrful
în jos. La spate, de pe umeri, pornesc alte trei linii în unghi cu vîrful
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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în jos realizate prin incizii nu prea adinci. Pastă fină acoperită cu
.angobă, culoarea cenuşie.
Inedit.
36. STATUETĂ FEMININA FRAGMENTARA
Aspectul Stoicani-Aldeni.
Descoperită in anul 1979,
in aşezarea de la Trestiana Il.
H : 6,4 cm ; inv. A 8190 ; Pl. 8/36.
Jumătatea inferioară a unei statuete feminine cu picioarele lipite
marcate printr-o şănţuire. O incizie circulară înconjoară zona pelvia
nă. Şoldurile sînt marcate prin două perforaţii. Pe lateralele picioa
relor, terminate conic, este executată cite o incizie verticală. Pastă fină,
.acoperită cu angobă, lustruită, culoarea cenuşie.
Inedită.
37. PICIOR DE STATUETA FEMININA
Aspectul Stoicani-Aldeni.
Descoperit in aşezarea de la Igeşti-Scîndureni ?
H : 8,2 cm ; inv. A 8189 ; Pl. 7/37.
Picior de statuetă cu steatopigie moderată. Decorat cu linii in
cizate in unghiuri şi o spirală din linii frtnte pe coapsă. Pasta semifină,
culoarea cenuşie gălbuie.
Inedit.
38. PICIOR DE STATUETA FENIMINA
Aspectul Stoicani-Aldeni.
Descoperit în aşezarea de la Igeşti-Scindureni
H : 6,2 cm ; inv. A 8215 ; Pl./38.
Picior de statuetă neîngrijit lucrat. Pasta semifină, culoarea cenuşie.
Inedit.
•.

39. STATUETA FEMININA FRAGMENTARA
Cultura Cucuteni, Faza A.
Descoperită în anul 1976,
în aşezarea de la Igeşti-Scîndureni •••.
H : 14 cm ; inv. A 8177 ; Pl. 10/39.
Statuetei îi lipseşte capul, un picior din şold şi celălalt de la
genunchi. Corp suplu cu talie îngustă şi braţele două prelungiri co
nice ale umerilor. Umărul drept este perforat, iar sub umărul stîng
se află o gropiţă lăsată de un bob de cereale. Picioarele sînt lipite, marhttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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eate printr-o incizie faţă-spate. Corpul este decorat prin incizii rom
boidale pe pîntec şi pe spate şi-n unghiuri dispuse pe tot corpul. La
spate pe linia coloanei este realizat un şir de înţepături. Pastă fină,
culoarea cărămizie.
Inedită.
40. PICIOR DE STATUETA FEMININA
Cultura Cucuteni, faza A.
Descoperit în anul 1969,
în aşezarea de la Igeşti-Scîndureni •••
H 14,2 cm ; inv. A 380 ; Pl. 1 1/40.
Piciorul stîng realist modelat. Statueta avea picioarele lipite nu
mai in partea superioară. Steatopigie pronunţată. Decorat cu incizii,
interpretate de către noi ca elemente de vestimentaţie. Pastă semifină,
culoarea gălbuie-cărămizie.
Bibl. Eugenia Popuşoi, în Carpica, 1971, p. 90, fig. 1 a-c.
41. PICIOR DE STATUETA FEMININA
Cultura Cucuteni, faza A.
Descoperit în anul 1 969,
în aşezarea de la Igeşti-Scîndureni •••.
H : 9,1 cm ; inv. 383.
Piciorul drept realist modelat. Statueta avea picioarele lipite, cu
laba plată. Decorul din incizii care acoperă tot piciorul a fost inter
pretat ca elemente de vestimentaţie. Pastă semifină, culoarea cenuşie.
Bibl. Eugenia Popuşoi, în Carpica, 1971, p. 90, fig. 2 a-c.
42. PICIOR DE STATUETA FEMININA
Cultura Cucuteni, faza A.
Descoperit în anul 1976,
în aşezarea de la Igeşti-Scindureni ••.
H : 5,5 cm ; inv. A 8191 ; Pl. 9/42.
Statueta cu steatopigie. Piciorul, prin partea interioară, indică li
pirea de celălalt picior. Decorat cu incizii în unghiuri şi cu un romb
pe coapsă. Pastă fină, acoperită cu angobă, culoarea gălbuie-cărămizie.
Inedit.
43. PICIOR DE STATUETA FEMININA
Cultura Cucuteni, faza A.
Descoperit în anul 1976,
in aşezarea de la I�-Sdndureni •.
H : 5,6 cm ; inv. A 8189
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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Piciorul provine de la o statuetă cu steatopigie şi este terminat
conic. Pe coapsă lateral este decorat cu o spirală din linii frînte. Pasta
fină, culoarea gălbuie-cărămizie.
Inedit.

44.

PICIOR DE STATUETA FEMININA

Cultura Cucuteni, faza A .
Descoperit în anul 1 9 6 1 ,
î n aşezarea d e l a Cucuteni-Băiceni, Cetăţuia.
1 l : 8 cm ; inv. A 8 1 86 ; Pl. 1 0/44 .
Statuetă c u steatopigie moderată. Piciorul şi parte d i n

bust au

fost dezlipite de pe linia de unire a celor două părţi. Pe picior, de la
genunchi,

i ncizii

orizontale,

acoperă suprafaţa

pînă

la

şold,

pc

fesă

spirală incizată iar pe pîntec şi pe spate incizii în romb. Ombilicul este
redat printr-o uşoară proeminenţă perforată orizontal. Pastă semifină,
culoarea gălbuie-cărămizie.
Inedit.

45. STATUETA FEMININA FRAGMENTARA
Cultura Cucuteni , faza A .
Descoperită în anul 1 964,
în aşezarea de la Zorleni-Simila
l l 3 cm ; inv. A 386 ; Pl. 9/4 5 .

•••.

J umătatea inferioară a unei statucte feminine î n poziţie şezîndii .
Picioarele lipite, despărţite faţă-spate prin i ncizii adînci. O centură,
dublă la spate, înconjoară toată zona pelviană. Altă centură, dublă în
faţă, înconjoară picioarele în dreptul genunchilor. Pastă fină, slipuită
şi lustruită, culoarea căr[unizie.
Inedită.

4o. STATUETA FEMININA FRAGMENTARA
Cultura Cucuteni, faza A.
Descoperită în anul 1 96 1 ,
în aşezarea d e l a Cucuteni - Băiceni, Cetăţuia.
Il 2,8 cm ; inv. A 8 1 96 ; Pl. 9/4 6 .
Statuetă feminină, j umătatea i nferioară,

î n poziţie şezîndi'1 ,

piciOa

rele lipite terminate conic, marcate prin linii incizate adînc. Centură
dubl[l la spate, înconjoară toată zona pelviană. Altă centură încon
joar{l picioarele aproape de vîrful conului. Pe picioare prezintă i ncizii
ol>lic<'. Pastă fină, culoarea cenuşie-gălbuie.


Inediti'1 .
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47. STATUETĂ FEMININA FRAGMENTARA
Cultura Cucuteni, faza A ?
Descoperită în anul 1914,
în aşezarea de la Puieşti-Strîmba.
H 6,8 cm ; inv. A 82 1 2 ; Pl. 1 1/47.
Partea inferioară a unei statuete feminine modelată din două
părţi lipite, cu şănţuire adîncă verticală pînă sub genunchi în faţă
şi la spate. Gamba lipită şi terminată într-o talpă. Pastă fină, culoarea
cărămizie.
Bibl. T. Pamfile şi V. G. Nicolau, lnsemnări cu privire la aşeza

rea prcistorică de lîngă Strimba din comuna Puieşti, judeţul Tutova,

in Miron Costin, III, 1 9 1 4 Bîrlad, p. 6, fig. 7.

48. STATUETA FEMININA FRAGMENTARA
Cultura Cucuteni, faza A.
Descoperită în anul 1961,
in aşezarea de la Cucuteni-Băiceni, Cetăţuia.
H : 6,6 cm ; inv. 8 1 98 ; Pl. 1 1/48.
Statuetă feminină căreia îi lipseşte parţial bustul şi parte din
picioare. Lucrată din . două părţi lipite, cu o incizie verticală care mar
chează picioarele. Şoldurile sînt marcate prin două uşoare proemi
nenţe după care corpul se îngustează brusc spre talie. Pastă fină peste
care s-a aşternut o angobă fină, culoarea cărămizie.
Inedită.

49. STATUETA FEMININA FRAGMENTARA
Cultura Cucuteni; faza B.
Descoperită în anul 1961,
in aşezarea de la Cucuteni-Băiccni, Cetăţuia.
H : 7,5 cm ; inv. A 948 ; Pl. 9/49.
Statuetă feminină căreia îi lipseşte parţial bustul. Cîte o i ncizie
verticală scurtă, faţă-spate, indică cele două picioare unite, cu genun
chii marcaţi printr-o umflătură şi terminate într-o prelungire conică.
O şănţuire şi apoi o uşoară profilare indică şoldurile. Bustul plat. Pastă
fi nă, culoarea gălbuie.
Inedită.
50. STATUETĂ FEMININA FRAGMENTARA

Cultura Cucuteni, faza B.
Descoperită în anul 1961,
în aşezarea de la Cucuteni, Cetăţuia.
H 7,5 cm ; inv. A 8 1 88 ; Pl. 8/50.
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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Statuetă fără bust şi puţin rupt din p1c10are. Două incizii oblice
unite în unghi indică sexul. La spate o incizie scurtă, verticală, separă
cele două picioare. Pastă fină, culoarea gălbuie-cenuşie.
Inedită.
51. STATUETA FEMININA FRAGMENTARA
Cultura Cucuteni, faza B.
Descoperit în anul 1961,
în aşezarea de la Cucuteni-Băiceni, Cetăţuia.
H : 7,5 cm ; inv. A 8 1 93.
Statueta are bustul rupt. Picioarele unite sînt indicate doar la
partea superioară prin cîte o inc1z1e scurtă, verticală - faţă-spate
-, genunchii marcaţi printr-o umflătură, iar în partea inferioară se
prelungesc conic terminîndu-se într-o labă foarte mică ca un c.ioc.
Pastă fină, culoarea cărămizie, prezintă slabe urme de culoare roşie.
Inedită.
52. PICIOR DE STATUETA FEMININA
Cultura Cucuteni, faza B.
Descoperită în anul 1962,
în aşezarea de la Cucuteni-Băiceni.
H : 5,1 cm ; inv. A 8199 ; Pl. 1 1/52.
Piciorul n u pare să fi fost lucrat din două părţi, genunchii sînt
marcaţi de o umflătură puternică şi se termină într-o prelungire co
nică la vîrful căreia lutul a fost strîns dînd impresia unei labe mici.
Pastă fină, culoarea gălbuie-cenuşie.
Inedită.
53. STATUETA FEMININA FRAGMENTARA
Cultura Cucuteni faza B.
Descoperită în anul 1963,
în aşezarea de la Cucuteni-Băiceni.
H : 9,9 cm ; inv. A 8 1 94 ; Pl. 10/53.
Statuetei îi lipsesc bustul de la talie şi puţin din partea infe
rioară a picioarelor. Statueta are picioarele unite marcate doar prin
cîte o incizie verticală .,..... faţă-spate - care coboară pînă deasupra
umflăturii care indică genunchii. Corpul plat, şoldurile uşor proemi
nente prezintă cite o perforaţi e O înţepătură indică ombilicul. Talia
îngustă. Pastă fină, acoperită cu angobă, bine lustruită, culoarea găl
.

buie-ccnuşic.

Ined ită.
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54. STATUETA FEMININA FRAGMENTARA
Cultura Cucuteni, faza B.
Descoperită în anul 1961,
în aşezarea de la Cucuteni-Băiceni, Cetăţuia.
H : 5,2 cm ; i nv. A 8202.
Statuetei îi lipseşte bustul. Picioarele lipite sînt marcate în par
tea superioară printr-o linie incizată, genunchii printr-o umflătură iar
gamba scurtă şi conică. Pasta fină, culoarea cenuşie.
Inedită.
55. STATUETA FEMININA FRAGMENTARĂ

Cultura Cucuteni, faza B.
Descoperită în anul 196 1 ,
în aşezarea d e l a Cucuteni-Băiceni, Cetăţuia.
II 4,8cm ; inv. A 8204.
Statuetei îi lipseşte bustul şi partea inferioară a picioarelor. Pi
cioarele sînt unite, marcate prin cîte o i n cizi0 verticală, faţă-spate.
Pastă fină, culoarea cărămizie.
Inedită.
56. STATUETA FEMIN INA I•' HAGMENTARA

Cultura Cucuteni, faza B.
Descoperită în anul 1961,
în aşezarea de la Cucuteni-Băiceni, Cetăţuia.
H : 8,2 cm ; inv. A 946.
Statuetă feminină căreia îi lipseşte capul şi picioarele de la ge
nunchi. Picioarele lipite, corpul zvelt, plat şi mîinile modelate ca o
prelungire conică a umerilor. Şoldurile şi umerii statuetei sînt marcaţi
prin cîte o perforaţie. Sînii, două mici proeminenţe: alungite, ombilicul,
o proeminenţă conică cu o înţepătură la partea superioară. Sexul este
redat printr-un triunghi incizat. Pastă fină, culoarea galben-cărămizie.
Inedită.
57. STATUETA :FEMININA FRAGMENTARA
Cultura Cucuteni, faza B .
Descoperită în anul 1961,

i n aşezarea de l a Cucuten i -Băiceni , Cetiiţuia.
H 5,8 cm ; inv. A 8214 ; Pl. 1 0/5 7.

cală

Lipite.

Statuetei ii lipseşte bustul ş i parţial picioarele. O şănţuire verti

spate-faţ;1
marchează picioarele modelate din două pă rţi
Pastă fină, culoarea cărămizie.

-

-,

l nedită.
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58. STATUETA FEMININA FRAGMENTARA
Cultura Cucuteni, faza B.
Descoperită in anul 1961,
in aşezarea de la Cucuteni-Băiceni, Cetăţuia.
H : 8 cm ; inv. A 955.
Statuetei ii lipseşte parţial bustul şi picioarele de sub genunchi.
Şoldurile se îngustează spre talie. O canelură largă marchează zona
inghinală. De asemenea, cele două picioare, lipite, sînt marcate prin
tr-o albiere largă, iar genunchii printr-o umflătură. Pastă fină, culoa
rea cărămizie.
Inedită.
59. STATUETA FEMININA FRAGMENTARA
Cultura Cucuteni, faza B.
Descoperită în anul 1961,
in aşezarea de la Cucuteni-Băiceni, Cetăţuia.
H : 8,7 cm ; inv. A 956 ; Pl. 10/59.
Statuetei ii lipseşte parţial bustul şi picioarele de sub genunchi.
Şoldurile sînt înguste, talie mică. Sexul este redat printr-o albiere care
se prelungeşte vertical delimitînd picioarele care de sub genunchi se
termină într-un con. Pastă fină, culoarea cărămizie.
Inedită.
60. STATUETA FEMININA FRAGMENTARA
Cultura Cucuteni, faza B.
Descoperită în anul 1961,
în aşezarea de la Cucuteni-Băiceni, Cetăţuia.
H : 6,8 cm ; inv. A 3562 ; Pl. 10/60.
Statuetei îi lipseşte partea superioară a bustului şi picioarele.
Şoldurile inguste, talia zveltă, picioarele lipite. Sexul este marcat prin
două incizii în zona inghinală. Ombilicul este redat printr-o proeminen
ţă perforată vertical. Pastă fină, culoarea gălbuie-cărămizie.
Inedită.
61. STATUETA FEMININA FRAGMENTARA
Cultura Cucuteni
Descoperită in anul 1961,
in aşezarea de la Cucuteni-Băiceni, Cetăţuia.
H : 4,2 cm ; inv. A 384 ; Pl. 10/61.
C-da. 24

coala 3
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Din statuetă se păstrează parţial bustul avind capul cu părţile
laterale lăţite, nasul "en bec d'oiseau", de o parte şi de alta ochii două găurele care străpung capul -, gîtul gros, bustul plat cu umerii
laţi, conici. Sînii sînt redaţi prin două proeminenţe conice. Pastă fină,
culoarea gălbuie.
Inedită.
62. CAP DE STATUETA
Cultura Cucuteni
Loc de descoperire necunoscut
H : 2 cm ; inv. A 8237 ; Pl. 9/62.
Cap de statuetă cu nasul realizat în stilul "en bec d'oiseau", ochii
două gropiţe iar gura o gropiţă circulară. Gîtul statuetei este gros,
cilindric. Pastă fină, culoarea cenuşie-gălbuie.
Inedit.
63. CAP DE STATUETA
Cultura Cucuteni.
Descoperit in anul 1961,
în aşezarea de la Cucuteni-Băiceni, Cetăţuia.
H : 3,8 cm ; inv. A 943 ; Pl. 9/63.
Capul are părţile laterale lăţite, nasul "en bec d'oiseau". Gîtul
gros. Urme de pictură neagră pe fond roşu. Pastă fină.
Inedit.
64. STATUETA FEMININA FRAGMENTARA
Cultura Cucuteni
Descoperită în aşezarea de la Bîrlăleşti '! ••
H : 4,2 cm ; inv. A 385 ; Pl. 1 1/64.

Bust de statuetă cu capul, o simplă continuare a gîtului, avînd
nasul "en bec d'oiseau" realizat prin strîngerea lutului. Braţele sînt
două continuări conice a umerilor cu cîte o perforaţie. Intre cele două
perforaţii se mai află o a treia. Piesa este decorată cu incizii oblice,
in unghi !jÎ romboidale iar la gît are un colan. P as tă fină, culoarea

cărămizie.
Inedită.

65. STATUETA FEMININA FRAGMENTARA

Cultura Cucuteni.
Descoperit în aşezarea de la Birlăleşti ? •
H : 9,3 cm ; inv. A 8187 ; Pl. 1 1/65.
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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Statuetei îi lipseşte partea superioara a bustului şi parţial picioa
rele. Statueta prezintă steatopigie pronunţată, şoldurile, sînt înguste,
perforate prelw.ngite intr-o talie zveltă. Picioarele modelate din două
părţi lipite sînt marcate printr-o canelur{l adîncă. Ombilicul proemi
nent este străpuns, orizontal, de o pcrforaţie largă. Pastă fină de cu
loare cărămizie.
Inedită.
66. STATUETA FEMININA FRAGMENTARA
Cultura Cucuteni, faza A
Descoperită in anul 1976,
in aşezarea de la Lupeşti-La stuhărie •••
H : 8,3 cm ; inv. 7141 ; Pl. 11/66.
Statuetei îi lipseşte capul. Corp suplu cu talie îngustă şi braţele
două prelungiri scurte, conice ale umerilor. La unul din braţe prezin
tă o perforaţie. Picioarele sînt lipite, terminate conic şi marcate în
partea superioară de o şănţuire. Pe corp prezintă un decor incizat
dispus in linii oblice şi romboidale. Pastă fină, culoarea cărămizie.
Inedită.
n7. STATUETA FEMININA FRAGMENTARA
Cultura Cucuteni
Descoperit in aşezarea de la Bîrlăleşti
H : 8,6 cm ; inv. A 8270 ; Pl. 11/67 .

?•

.Statuetei îi lipseşte bustul de la talie şi puţin din partea infe
rioară a picioarelor. Statueta prezintă steatopigie moderată, şoldurile
înguste marcate prin două perforaţii marginale, talia zveltă. Picioarele
lipite sint marcate printr-o şănţuire adîncă, faţă-spate. Pe corp este
decorată cu incizii oblice şi romboidale. Ombilicul este redat printr-o
adîncitură ovală. Pasta fină, culoarea gălbuie-cărămizie.
Inedită.
68. STATUETA MASCULINA FRAGMENTARA

Cultura Cucuteni
Descoperit în anul 1961,
in aşezarea de la Cucuteni-Băiceni, Cetăţuia.
H : 6,5 cm ; inv. A. 954 ; Pl. 10/68.
Statuetei ti lipseşte bustul şi parţial picioarele. Picioarele lucra
te din două părţi lipite · sînt despărţite printr-o incizie adîncă, verti
cală. Coapsele sint arcuite, · profilate. Sexul este redat printr-o proemi
nenţă uşor alungită. Pa5tă fină, culoarea cărămizie-gălbuie.
Inedită.
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69. STATUETA MASCULINA FRAGMENTARA
Cultura Cucuteni.
Descoperită în anul 1961,
în a şezarea de la Cucuteni-Băiceni, Cetăţuia.

6,4 cm ; inv. A 953 ; Pl. 10/69.
Statuetei îi lipseşte bustul şi picioarele de sub genunchi. O al
veolare superficială, care întretaie şi umflătura de la genunchi, des
parte cele două picioare modelate din două părţi şi lipite. La spate
picioarele sint marcate printr-o şănţuire adîncă. Coapsele sînt arcuite,
sexul red at printr-o proeminenţă alungită. Pastă fină acoperită cu cu
H

loa re roşie, lustruită.
I nedit<-t .

70. STATUETA MASCULINA FRAGMENTARA

Cultura Cucuteni
Dl'scoperită în anul 1973,
în aşezarea de la Bîrlăleşti-Stanţia . ...
H 4,8 cm ; inv. A 4466 ; Pl. 9/70.
Statuetei îi lipseşte capul. Prezintă un abdomen proeminent. Pi
cioarele sînt modelate separat, -unul dintre picioare fiind terminat co
nic iar celălalt cu un început de labă. Sexul este proeminent. Corpul
este înconjurat de pe umeri - bazin cu o eşarfă. Pastă fină, culoarea

cărămizie.

Inedită.

7 1 . STATUETĂ MASCULINĂ FRAGMENTARĂ
Cultura Cucuteni.
Descoperit în aşezarea de la Bîrlăleşti-Sturza ? ":
H : 6,5 cm ; inv. A 941 ; Pl. 1 1/71.
Statuetei îi lipsesc picioarele. Bustul inalt, zvelt cu braţele uşor
conice în prelungirea umeriior. Gîtul inalt, subţire ca o coloană care
s� sfîrşeşte uşor oblic. Sexul redat printr-o proeminenţă. Pastă fină,

culoarea gălbuie.
I n ed ită .

72. STATUETA MASCULINA FRAGMENTARA
Cultura Cucuteni, faza B .

Descoperită î n anul

1961,

în aşe zar ea de la Cucuteni-Băiceni, Cetăţuie.
H : 3,4 cm ; inv. A 8203.
Statuetei îi lipseşte bustul şi parte din picioare. Picioarele lipite
sint despărţite prin cite o incizie scurtă, verticală. Sexul este redat
printr-o uşoară proeminenţă. Pastă fină, culoarea gălbui�cenuşie.
Inedită.
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73. STATUETA MASCULINA FRAGMENTARA

Cultura Cucuteni, faza B.
Descoperită în anul 1 9 6 1 ,
în aşezarea de la Cucuteni-Băiceni, CcU1ţuia.
H : 3,6 cm ; inv. A 8 1 80.
Statuetei ii lipseşte bustul şi partea inferioară a picioarelor. Pi
cioarele statuetei sînt lipite, despărţite prin cîte o incizie scurtă, ver
ticală, spate-faţă. Sexul redat printr-o proeminenţă conică. Pastă cu
pleavă in compoziţie, culoarea gălbuie.
Inedită.
74. STATUETA MASCULINA FRAC.iMENTARA
Cultura Cucuteni, faza B.
Descoperită în anul 1 96 1 ,
in aşezarea de la Cucuteni-Băiceni, Cetuţuia.
H 7,1 cm ; inv. A 13 192.
Fragment dintr-o statuet<'i. dezlipită. Se păstrează parţial un pi
cior şi din corp pînă la talie. Sexul este rcdat printr-o proeminenţă a
lungită. Pastă fină, acoperită cu angobă, bin� lustruită, culoare� găl
buie.
Inedită.
75 . IDOL "EN VIOLON" - PANDANTIV

Cultura Cucuteni, faza A.
Descoperit în anul 1978,
în aşezarea de la Igeşti-Scîndureni • •.
I I : 4,5 cm ; inv. A 7125 ; Pl. 5/75 ; 9 / 7 5 .
Idolul are corpul oval, cu gîtul în prelungire trapezoidal şi ca
pul puţin individualizat. Ochii sînt redaţi prin două găurele care stril
pung piesa. Pe corp o perforaţie circulară, dispusă central, flancată de
<.1 lte l e două mai mici. Sub ochi o altă perforaţie străpunge transversal
piesa. Pe cant corpul este decorat cu incizii fine, :;cu rt('. Pa;;E1 fi n{l,
bine netezit, culoarea gălbuie-cărămizie.
Bibl. Eugenia Popuşoi, în Acta MM, V-VI, 1 98:1- 1984, p. GU,

fig. 1/2 ; 2/2.

76. IDOL "EN VIOLON"

Cultura Cucuteni, faza A.
Descoperit în anul 1 980,
în aşezarea de la Igeşti-Scîndureni ••
H : 5,9 cm ; inv. A 7224 ; Pl. 5/76 ; 9/76.
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Idolul are corpul oval, gîtul scurt marcat prin două linii scurte
paralele, orizontale. Capul are o formă aproximativ trapezoidală cu
colţurile rotunjite, în partea superioară uşor concav. Ochii sînt rcdaţi
prin două mici adîncituri cu cite o înţepătură în centru. Pe latura su
perioară şi pe cant incizii. La spatele capului şi pe gît şase, incizii pa
ralele. La mijlocul corpului o perforaţie circulară. Lucrat din os, foar
te bine lustruit.
Bibl. Eugenia Popuşoi. in Acta MM, V-VI 1 983-1 984, p. 69,
fig. 1/3 ; 2/4.
,

77.

IDOL "EN VIOLON"'

Cultura Cucuteni, faza A.
Descoperit in anul 1980,
în aşezarea de la Igeşti-Scîndureni ••.
H : 10,3 cm ; inv. A 7223 ; Pl. 5/77 ; 9/77.
Idolul are corpul relativ dreptunghiular cu latura de jos arcuită
şi şoldurile marcate printr-o uşoară şănţuire. Bustul zvelt, inalt cu
umerii subliniaţi de o incizie orizontală, iar gîtul scurt, fin modelat.
Capul rotund este crestat pe margine creind impresia unei aureole.
Ochii sînt redaţi prin două adîncituri mici cu cîte o înţepătură
la
mijloc. Statueta are redat triunghiul pubian prin incizii, unghiul as
cuţit fiind tăiat de o perfo raţ ie ovală. Lucrat din os, foarte bine lus
truit

fig. 1

Bibl. : Eugenia Popuşoi, în
'4 ; 2 / 3 .

Acta MM,

V-VI, 1 983-1 984, p. 69,

78. IDOL
Cultura Cucuteni, faza A.
Descoperit în anul 1 980,

în aşezarea de la Igeşti-Sdndureni ••
cm ; inv. 7912 ; Pl. 5/78 ; 9/78.

H : 9,6

Piesa este lucrată dintr-o piatrii dură brun-neagră ŞI redă silu e
ta femini nă prin accentuarea bustului şi a părţii dorsale. Capul, aflat
în prel un gi rea bustului, este redat prin două faţctări laterale.
Bibl. : Eugenia Po p u şoi în Acta MM, V-VI, 1 983-1 984, p. 7 1 ,
fig . 1 ' 1 ; 2 / l a-lb.
,

i9. STATUETA

.ZOOMORFA

Cultura Cucutcni

Descoperită în anul 1 96 1 ,
î n aşezarea de l a Cucuteni-Băiceni , Cetăţ ui a.
1 , 4,6 cm ; inv. A B2 1 1 ; Pl. 1 2/79.
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Statueta reprezintă un porc cu rîtul realist modelat, urechile dis
puse lateral, corpul scurt, fără picioare. Pastă semifină, culoarea găl
buie-cenuşie.
Inedită.

80. STATUETA ZOOMORFA

Cultura Cucuteni, faza A-B.
Descoperită în anul 1961,
in aşezarea de la Cucuteni-Băiceni, Dimbul Morii .
L : 4,6 cm ; inv. A 960 ; Pl. 12/80.
Statueta reprezintă un bovideu căruia ii lipsesc picioarele ante
rioare. Pastă semifi nă, culoarea găl bui e-cără mi zie.
I nedită .
8 1 . STATUETA ZOOMORFA
Cultura Cucuteni, faza A-B.
Descoperită în anul 1961,

în aşezarea de la Cucuteni-Băiceni, Dîmbul Morii.
4,5 cm ; inv. A 958.

L

Statueta reprezintă un bovideu căruia îi lipsesc picioarele ante
rioare. Pastă se mifină, culoarea gălbui e-cenuşie .
I nedi tă .

-82. STATUETA ZOOMORFA
Cultura Cucuteni, faza B.
Descoperită în anul 1961,
în aşezarea de la Cucuteni-Băiceni, Cetăţuia.
L 3, 7 cm ; inv. A 959 ; Pl. 12/82.
Statueta reprezintă un taur căruia îi lipseşte un corn şi coada.
Corpul masiv, sexul redat printr-o proeminenţă. Pasta semifină, cu

loan�a cenuşie-gălbuie.
Inedită.

83. STATUETA ZOOMORFA
Cultura Cucuteni, faza B.
Descoperită în anul 196 1 ,
î n aşezarea de la Cucuteni-Băiceni, Cetăţuia.
L : 3,6 cm ; inv. 963 ; Pl. 1 2/83.
Statueta reprezintă un bidiviu căruia îi
capul . Pastă fină, culoare galben-cărămizie.
I nedită .

lipsesc
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84. CAP DE STATUETA ZOOMORFA

Cultura Cucuteni, fază neprecizată.
Descoperit în anul 1977,
în aşezarea de la Măluşteni, pe Valea Lişcovului
L : 2,6 cm ; inv. A 8217 ; Pl. 12/84.
Cap de bovideu cu botul lung, <;oarnele scurte, gîtul masiv şi cu
redarea unui ochi printr-o înţepătură. Pastă fină, culoarea roşie-cără
mizie.
Inedit.
85. STATUETA ZOOMORFA

Cultura Cucuteni, faza B.
Descoperită în anul 1961,
în aşezarea de la Cucuteni-Băiceni, Cetăţuia
L : 7,5 cm ; i nv. A 957 ; Pl. 12/85.
Statueta reprezintă probabil un bovideu. Lipsesc
vîrfurile coarnelor. Pastă fină, culoarea galben-cărămizie.
Inedită.

picioarele

şi

86. PROTOMA ZOOMORFA

Cultura Cucuteni, faza A.
Descoperită în aşezarea de la Lupeşti - la Stuhărie.
L : 5,7 cm ; inv. A 8 1 76 ; Pl. 12/86
Cap de urs realist executat. Pastă semifină, culoarea cenuşie
gălbuie.
Inedită.
87. PROTOMA ZOOMORFA

Cultura Cucuteni, faza A ?
Descoperită în aşezarea de la Bîrlăleşti, Stanţia.
L : 5 cm ; inv. A 8 1 85 ; Pl.. 1 2/87.
Cap de bovideu ? pe toartă de vas. Pastă fină, culoare cărămizie.
Inedită.
88. PROTOMA ZOOMORFA

Cultura Cucuteni, faza B.
Descoperită în anul 1961,
în aşezarea de la Cucuteni-Băiceni, Cetăţuia.
L : 4,9 cm ; inv. A 5898 ; Pl. 12/88
Corn de bovideu în torsadă. Pastă fină, culoare cărămizie.
Inedită.
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8 9. PROTOMA ZOOMORFA

Cultura Cucuteni, faza A ?
.
Descoperită în aşezarea de la Lupeşti - La Stuhărie.
I : 5,6 cm ; inv. A 3 1 77 ; Pl. 1 2/89.
Cap de bovideu ? de formă relativ trapezoidală, cu ochii redaţi
prin două perforaţii circulare. Pastă fină, culoarea cărămizie.
Inedită.
90. PINTADERA

Cultura Starcevo-Criş.
Descoperită în anul 1 975,
în aşezarea de la Trestiana, B/L 1 .
I : 5,3 cm ; inv. A 5574 ; Pl. 6/90
Pintadera in forma unei gambe umane, cu maleolele redate prin
două mici proeminenţe conice. Pc talpă un decor meandric incizat. Pas
tă fină, peste care s-a aşetcrnut un strat de angobă fină, lustruită, cu
loarea gălbuie.
Inedită.
9 1 . MASCĂ UMANĂ ?

Cultura Starcevo-Criş.
Descoperită în anul 1 985,
în aşezarea de la Trcstiana, B/L 4.
I I 2 , 7 cm ; inv. A 8493 ; Pl. 2 / 9 1 .
Probabil mască umană, utilizată ca pandantiv, d e formă triunghiu
lară cu colţurile rotunjite. Piesa arc două perforaţii executate de pe
ambele feţe. Piesa este executată dintr-o rocă moale de culoare cenu
şie-verzuie.
Inedită.
92. MOCASIN

Cultura Cucuteni
Descoperită în aşezarea de la Bîrlăleşti
I : 4,6 cm ; inv. A 8 17 2 ; Pl. 1 1 /92.
Mocasin scurt. Pastă fină, culoarea gălbuie-cenuşie.

Inedit.
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NOTE
•

Piesa a fost descoperită de Ghenuţă Coman.

•• Piesa a fost d escopq·ită de Marin Rotaru.

•••
1

Piesa a fost descoperită de Vasile Palade.

Proces verbal, 10 aprilie 1914, Arhiva Muzeului din Binlad.

2 Apelul . Către oamenii de bine d in Tîrgul Birlad şi judeţul Tutova " 191 4,
-Arhiva muzeului din Birlad.

3 Ibidem.

4 Testamentul lui
.Belloescu• din Birlad.
5

Stroe

Belloescu,

Birlad,

1909,

Arhiva

Bibliotecii

.st.roe

V. Paladc, Preocupări pentru crearea unui muzeu de etnografie la Bîrlad

·(sub tipar).

6 T. Pamfile şi V. G. Nicolau, Insemndri cu privire la aşezarea preistorică de
.lfngă Stri mba din comuna Puieşti, judeţul Tutova, in .Miron Costin", anul III,
1914, Birlad.
7

a

9

Vezi nota 5.

T. Pamfile şi V G. Nicolau, op. cit.

Nicoleta Arnăutu, Consideraţii
.(sub tipar).

cu

priv ire la istoricul muzeului din Birlacl

10 In anul 1961 se reiau cercetările arheologice in renumitele aşezări de la
Cucuteni-Băiceni la care au participat, din partea muzeului din Bîrlad, Eugenia
Popuşoi şi Vasile Palade.
11

·dcan.

Intre anii 1961-1965 săpăturile au fost finanţatc de către muzeul birlă-

12
Eugenia Popuşoi, in Sesiunea de comunicări ştiinţifice a muzeelor de is
torie din decembrie 1 964, Bucureşti, I, H l11, p. :l0-38, fig. 6/1 ; idem, in CI 1980,
p. 105-134.

13 VI. Dumitrescu,. Arta preistorică în România, Bucureşti, 1974, p. 170-173 ;
4dem, Arta Culturii Cucuteni, Bucureşti, 1979, p. 74.

14 T . Bader, in Acta MN, 5, 1968, p. 381-388 ; Gheorghe Lazarovici, Neoli 
·ticuZ Banatului, Cluj-Napoca, 1979, p. 32-33.
15 Eva Lako, in Acta MP, I, 1977, p. 41-45, fig.
1981, p. 79, XVIII/1, 2.
10

2, 3 ; idem,

iri

Acta 1\lP,

V,

Eugenia Popuşoi, in AM, IX, 1980, p. 13, 16, fig. 12.

17 Săpăturile arheologice din anul 1987 au dus la descoperirea unui grup mai

mare de idoli antropomorfi, cei mai mulţi fiind însă intr-o stare de fragmentare
mai pronunţată nu au fost introduşi in catalogul prezent.

l8 Eugenia Popuşoi, in Materiale. B ucureşti, 1983, fig. 4/8 ; 7/1.

19 Cele trei piese de la Trestiana prezintă unele asemănărl, prin cele trei
perforaţii, cu piesa de la Verbicioara, cultura Vinca, (VI. Dumitrescu, Arta preis
otorică ... , p. 178, fig. 184).
20 H. Dumitrescu, in Dacia, N. S. . V, 1 96-1 , p . 61 şi urm . ; VI.
Arta Culturii..., p. 73 ; D. Monah, CI, IX-X, 1978-1979. p. 16.

Dumitrescu,

21 S tatuetele din colecţiile b irlăde n e s<> aseamănă cu a celea din aşezarea de
>la Drăgăneşti - Tecuci (Eugen Comşa , in SCIV, V. 1963, p. 20 şi urm. fig. 6).
22

23

Eugenia Popuşoi , in 1\fateriale, Tulcea, 1 980, p. 49, fig. 10/l l , 13.

VI. Dumitrescu, Arta preistorică . . . , p. 95 ; idem, Arta Culturii..., p, 15-20,

24 Idem, Arta neolitică în România, Bucureşti, 1968, p. 53.

25 Idem, A.rta neolitică •.• : iclem Arta preistorieă . . . , idem Arta culturii•• " Eugpn
'Comşa, Les religions de la prehistoire, Valcomonica Symposfum '12 Actes du Sym
:posium International .mr les Religions de la Prehistoire, Capo di Ponte (Ed. del
Centro), 1 975, p. 143-151.
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26 Pentru cele mai multe statuete nu avem datele necesare includerii lor în
tr-una sau alta dintre fazele existente în aşezărilc menţionate de autori.

Eugenia Popuşoi, in Carpica, IV, 1 971 , p. 89-94, fig. 1, 2.
28 ldem, in Acta MM, V-VI, 1983-1984, p. 69 şi urm. ; Jdem, în La Civili

Z7

sation de Cucutenl en contexte
( 1 984), Iaşi, 1987, p. 263 şi urm.

europeen, sesion scientifique laşi - Piatra Neamţ

29 H. Dumitrescu, op. cit., p. 86--89 ; D. Monah, op. cit, p. 19-21.

31

:n

D. Monah, op. cit., p. 17.

I bidem, p. 16-17.
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l Cultura Stareevo-Crlş 1

statuete antropomorfe.
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Fig. 2
PBc.

2

Cultura Starcevo-Cri/i
mască umană (91)

-

statucle antropomorle (3, 5, 10) ;

KyJI&Typa CTapqeao- Kpum - aaTponoMo'*aue

Be'lecKIIH 118.CKaJ 91/.

CTaTyeTKB (3, 5 ,
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Cultura Starcevo-Criş - statuete antropomorfe.

Hym.eypa CTapq3Bo -Hpam - IUITponoMoptHYe

CT&TYM'Kll• .
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17

22

Fig. 4

21

Cultura Starcevo-Criş - statuete zoomorfe (17, 20) ; Aspectul Stoi
cani-Aldeni statuete antropomorfe (21, 22)
P11c. Il Hym'cypa CTap'leuo - HpHw - aooMoJMiulhle cTaTyeTKH( 1 7 , 20) .
'lpODOMoplf!Hhle .c TaTyeTKH (21 , 22).
AcmmT C-roltRam.
-A...-. http://www.cimec.ro
- / ll.'ll
- http://www.muzeuvaslui.ro

4!J

PLASTICA NEOLITJCA

75

78

76

Cultura Cucuteni

Fig. 5
P11c.

tră (78).

77

-

idoli "en violon" (75, 76, 77) ; statuetcJ din pia

1\ynLrypa KyKyTeHL - ••a om.r

C-da. 24 coala

4

"en

violon"

(7fi, 76, 7 7};
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ACTA 1\-IOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
Vfi-VIU, 1985-1986

DETERMINARI PALEOBOTANICE PENTRU
ENEOLITICUL DIN MOLOOVA

MARIN CARCIUMARU
FELICIA MONAH

Cercetările paleobotanice din staţiunile eneolitice din Moldova au
fost iniţiate, în urmă cu peste patruzeci de ani, de către arheologul
Constantin Matas[t. Seminţele carbonizate descoperite de acesta în sta
ţiunea cucuteniană Frumuşica, au fost încredinţate pentru determinare
cunoscutului botanist Traian Săvulescu. Acesta afirmă că a identificat
speciile Triticum vulgare şi Tr. compactum în eşantioanele datate în
faza Cucuteni A, iar pentru faza Cucuteni B menţionează prezenţa
speciei Cannabis sativa t.
Din păcate cercetările paleobotanice iniţiate la Frumuşica nu au
fost continuate şi doar sporadic au fost întreprinse noi determinări.
Astfel, în aşezarea Cucuteni B de la Valea Lupului se afirmă existenţa
speciilor Triticum vulgare, Tr. compactum şi a unor boabe de grîu ne
identificate 2 .
Din aşezarea Cucuteni A de la Hăbăşeşti provin cîteva seminţe
de grîu şi măzăriche 3, iar în staţiunea de la Izvoare sînt menţionate se
minţe de grîu, mei şi cîteva resturi de alune "·
Aşa cum reiese din succinta prezentare de mai sus cercetările
paleobotanice pentru eneoliticul din Moldova sînt încă la inceput. Odată
cu reluarea cercetărilor paleobotanice pentru neoeneoliticul din Moldova
am procedat şi la verificarea determinărilor mai vechi, precum şi la exa
minarea unor loturi de materiale botanice descoperite de mai mult
timp şi rămase nedeterminate. Cu această ocazie am observat că ve
chile determinări de la Frumuşica şi Val('a Lupului nu sînt întotdeauna
exacte.
Astfel, recuperarea materialului botanic de la Frumuşica, deter
nat, aşa cum am menţionat, cu ani în urmă de Tr. Săvulescu S, ne-a
permis să constatăm cu regret că determinările respective sînt marcate
de mari erori :
- in eprubeta care ar fi trebuit să conţină, după Tr. Săvulescu, .
Triticum vulgare noi am determinat Tr. cf. dicoccum (1,6 % ) , Tr. spelta
(4,8%), Hordeum vulgare nudum (93,6 % ), procentele fiind calculate prin
raportare la cele 185 de cariopse găsite în eprubetă.
- în eprubeta pe care era scris Triticum compactum (268 se
minţe) se găseau de fapt speciile : Triticum cf. monococcum (0,7%), Tr.
spelta (98, 7 % ), Tr. sp. (0,3%), Hordeum vulgare nudum (0,3%) ;
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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- alături de cele două eprubete care conţineau materiale din
faza Cucuteni A se aflau mai multe seminţe (681 exemplare) rămase
probabil după separarea făcută de Tr. Săvulescu. Acestea aparţin spe
ciilor Triticum cf. dicoccum (2,4)0/0, Tr. cf. spelta (20fo) şi Hordeum vul
gare nudum (95,60Jo).
Aşa cum am menţionat la Frumuşica se semnala singura desco
perire a unor seminţe de cînepă dintr-o aşezare preistorică din România.
Examinînd aceste seminţe am constatat că ele aparţin, fără nici un fel
de dubiu, speciei Lithospermum purpureo-coeruleum (aproximativ 75
exemplare întregi şi fragmente).
Deci, ceea ce era considerat de Tr. Săvulescu Triticum vulgare
este de fapt în cea mai mare parte Hordeum vulgare nudum, iar presu
pusele seminţe de Tr. compactum sînt in majoritate de Tr. spelta. în
ceea ce priveşte seminţele de Cannabis sativa ele aparţin în mod cert
speciei Lithospermum purpureo-coeruleum.
Din materialele din staţiunea Cucuteni B de la Valea Lupului am
recuperat 796 cariopse care nu provin de la Triticum vulgare şi Tr. com
pactum 6 ci de la Tr. monococcum (56,60fo.), Tr. d.icoccum (43,3 % ) , Hor
deum vulgare (0, 10fo), Agrostemma githago (0, 1D/11).
Seminţele de la Hăbăşeşti şi de la Izvoare nu au mai putut fi re
cuperate, dar reluarea cercetărilor, în anul 1 984, din staţiunea de lîngă
Piatra Neamţ ne-a permis efectuarea unor noi determinări pe care le
vom prezenta mai tirziu.

Jn urmă cu cîţiva am în cadrul In')titutului de arheologie din
Bucureşti a fost ini ţiată, de primul dintre autori, o campanie de re
cuperare şi determinare a materialului botanic descoperit in aşezările
preistorice din România. Această iniţiativă a dus, alături de datele
obţinute prin cercetările palinologice, la lărgirea cunoştinţelor asupra
plantelor cultivate din eneoliticul moldovenesc.
Prezentăm mai jos rezultatele, obţinute de noi in ultimul timp,
pentru culturile Precucuteni şi Cucuteni. Vom menţiona de fiecare
dată contextul in care a fost descoperit fiecare lot de resturi vegetale
in vederea formulării unor ipoteze paleobotanice. Studiul nostru nu se
va limita doar la plantele cultivate ci vor fi reprezentate şi cîteva des
coperiri de resturi şi amprente de plante din flora spontană.

GHIGOEŞTI, judeţul Neamţ
Pe o bucată de chirpic dintr-o locuinţă Precucuteni II au fost
identificate două impresiuni de Triticum cf. dicoccum 7•
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TlRPEŞTI, judeţul Neamţ
Pe mai multe fragmente ceramice datate in faza Precucuteni III
au fost determinate amprente de orz (Hordeum sp.) s.
Analiza polinică a unui profil din aşezarea de la Tîrpeşti a !PUS
în evidenţă procente semnificative de polen de Cerealia în timpul lo
cuirii Precucuteni, o scădere a acestuia în stratul ce marchează înce
putul locuirii Cucuteni A şi un maxim spre sfîrşitul acestei faze. Odată
cu sfîrşitul locuirii Cucuteni se remarcă o scădere bruscă a polenului
de cereale, însoţită de revenirea clară a pădurii 9•
PODURI, judeţul Bacău
Din nivelul de locuire Precucuteni III de la Poduri s-a recoltat
o mare cantitate de seminţe carbonizate din care noi am determinat
aproximativ 16 750 cariopse, provenind din 17 loturi diferite. In anu
mite cazuri cantitatea de seminţe atingea circa zece kilograme, iar di
versitatea contextului în care au fost descoperite este remarcabilă �
silozuri, cutii de provizii, pe platforma locuinţelor, în vase etc 1o. Pre
zentăm mai jos situaţia generală din fiecare locuinţă precucuteniană 1 1
în care au fost descoperite seminţe carbonizate 12.
- Locuinţa nr. 8. In această locuinţă a fost descoperită o singură
probă ( 1 06 cariopse). La determinare am constatat că seminţele pro
vin de la următoarele specii : Triticum dicoccum (80, 1 %), Tr. cf. durum
(0,9%), Tr. aestivum (7,5 % ), Tr. aestivo-compactum (40fo), Hordeum sp.

(7,5 % ).

- Locuinţa nr. 31. In locuinţa nr. 31 seminţele carbonizate au
fost descoperite in lăzi de provizii şi direct pe podeaua construcţiei.
Jn ultimul caz seminţele par să se fi scurs din vase mari sparte. Tot
aici au fost descoperite seminţe carbonizate în vase.
Dacă în lăzile de provizii şi în vase predominau seminţele de
Triticum aestivum, între seminţele aflate direct pe podeaua locuinţei
ponderea cea mai mare o are Tr. dicoccum, urmat de Hordeum vulgare
şi Tr. aestivum. Situaţia pe specii a celor 9 576 seminţe descoperite
\n locuinţa nr. 31 este următoarea : Triticum monococcum (1,2%), Tr.
dicocum (25,1%), Tr. spelta (0,5 % ), Tr. aestivum (43,9%), Tr. aestivo
compactum (0,08%), Triticum compactum (1,3 % ), Tr. cf. durum (0, 1Cfo) ,
Tr. sp. (3,6 % ), Hordeum vulgare (4,3%), H. vulgare nudum (16,40fo), H.
sp. (3,2%), Rumex crispus (0, 1 % ), Rumex acetosa (0,08%), Rumex ace
tosella (0, 1 % ), Polygonum sp. (0,020/o), Vicia sp. (0,01 Ofo).
ln anumite situaţii cariopsele de cereale erau de dimensiuni re
duse, ceea ce ne permite să presupunem că exemplarele respective au
fost recoltate, probabil, de pe terenuri mai puţin fertile, poate cu solul
secătuit, care urmau să intre în procesul de rotaţie a spaţiului culti
vat. Remarcăm şi specializarea culturilor pentru o anumită specie de
cereale în care numai accidental apar şi alte forme.
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In alte situaţii seminţele de orz au fost surprinse se pare de in
cendiu după ce în prealabil fuseseră ficrte. In alt mod nu se poate
explica aspectul lor puternic cariat, seminţele dînd impresia că au
explodat. Alteori s-au găsit în vase seminţe care nu ajunseseră la ma
turitate, fiind culese inainte de coacere. Desigur că nu putem preciza
dacă aceste seminţe au fost culese sub presiunea unui pericol sau este
vorba de o practică legată de un anwnit cult.
Locuinţa nr. 33. In această locuinţă nu s-au descoperit decît puţine
cariopse carbonizate într-un castron spart. Din cauza conservării lor
precare nu s-au putut determina decît puţine exemplare. Nu este exclus
ca şi acestea să fi fost fierte înainte de
incendierea
construcţiei.
Au fost recunoscute : Triticum dicoccum (83,6%), Tr. sp. (10,9%), Hor
deum vulgare (3,6 % ), Vicia sp. ( 1 ,90fo) .
Locuinţa nr. 44. AceastC1 construcţie, după cum vom vedea, pare
să fi avut o destinaţie specială, fiind folosită probabil pentru depozi
tarea şi măcinarea cerealelor. Pe platforma locuinţei au fost descoperite
cinci rîşniţe aflate pe socluri de chirpic pictate cu alb. Rîşrtiţele erau
protejate de o gardină de lut cu secţiunea triunghiulară, fiind, de ase
menea, prevăzută cu un uluc prin care era evacuat măcinişul. In inte
riorul locuinţei se aflau resturile unor construcţii pentru depozitarea
cerealelor, nwnite de descoperitori silozuri. Acestea erau de formă tron
conică, la 'Jnul dintre ele fiind descoperit un capac ce avea un orificiu
pentru ventilaţie.
Speciile identificate în cele patru silozuri sint următoarele :
- silozul I : Triticum. monococcum (0, 1%�. Tr. dicoccum (O,'lfJ/0) Tr.

spelta (0,20fo), Tr. acstivum (0, 1 % ), Hordeum vulgare (68,3%), Hor
deum vulgare nudum (30,6%), Vicia sp. (0,05 % ), Polygonum aviculare
{0,1%), Polygonum cf. hydropiper (0 , 05%), Rumex acetosella (0,050Jo) ,
Galium spurium (0,05o;0) ;
- silozul II : Triticurn dicoccum (2,5 % ), Tr. cf. spelta (1,50fo ),
Tr. aestivum (91,30/a), Tr. cf. compactum (0,5 % ), Hordeum vulgare vul
gare ( 1 ,0%), Hordeum vulgare nudwn (3,2 % ) ;
- silozul III : Triticum monococcum
(63,8 % ), Tr.
dicoccum
(25,2%), Tr. cf. spelta (2, 7 % ), Tr. aestivum (0, 7Dfa), Hordeum vulgare
(7 ,5 0fo), Vicia Cracca (0,07 % ) ;
- silozul IV : 'friticum monococcum (0,1 % ), Tr. dicoccum (0,7 0fo) ,
Tr. aestivum (5,2%), Tr. cf. compactum (0, 7 % ), Hordeum vulgare nu
dom (92,2%), Vicia sp. (1,00fo), Galium spurium (0,050fo).

Preponderenţa anumitor specii in silozuri demonstrează c ă era vor
ba de o strictă specializare a fiecăruia dintre ele. Pe lîngă aceasta însă
se poate vorbi şi de o specializare bazată pe mărimea boabelor. Astfel
in silozul III nu apar decît forme extrem de mici de Triticwn mono
coccum şi Tr. dicoccum, f0rme normale ale acestor specii au fost găsite
in procente semnificative în locuinţa nr. 3 1 .

î·,
( c rrivr�te m:'ll ărul relativ mare d e specii d e griu descoperite in staţiunea precucuteniană de la Poduri, acest fapt s-ar putea
ex l i c :-1 fie c ă precucutenienii de aici nu găsiseră încă specia cea mai
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bine adaptată la condiţiile mediului regiunii, fie că diversitatea specii

lor de cereale se datora schimbului cu zonele învecinate. Ne gîndim la
posibilitatea trocului sare-cereale.
Din nivelul Cucuteni A2 de la Poduri au fost recoltate trei probe
destul de mari de t creale carbonizatc. Una dintre acestea (377 cariopse),
destul el e prost conservată, provine probabil din carbonizarea unor
spice. A doua mostră cuprinde doar 40 de cariopse din speciile Hor
dt•um vulgare (2 0 exemplare), Hordeum vulgare nudum ( 1 8 exemplare)
�i Rumex acetosa (2 exemplare). 1 n sfîrşit cel de al treilea eşantion este
constituit, în cea mai m are parte, din seminţe carbonizate de Hordeum
vulgare (99, 5°/0) la care se adaugi't cîteva seminţe de Polygonum sp.

( 0 ,50/,,).

MARGINENI,

j udeţul

Bacă u.

î n cursul si't păturilor arheologice din staţiunea cucuteniană de la
lVIărgi ncni, î n nivelul Cucuteni A2, au fost dscopcrite trei depozite de
semi nţe carbonizate. Noi am reuşit să analizăm doar eşantionul care
provine din groapa n r . :3 (336 cariopse). S-au identificat speciile : Triti
cum cf. monococcum (0, 20/0), Tr. cf. dicoccum ('2,3°/0), Tr. cf. spelta
( l . 7 % ), Tr. aestivum ( [1 3 , 1 %), Tr. aestivo-compactum (2, 3°/c). T r. sp.

(:l,B%), Hordeum vulgare (5,0%), Hordeum vulgare nudum ( 1 , t r;;, ) Hor
demn cf. distichum (0,5 % ) .
,

IZVOAHE, j udeţu l Neamţ
Hcl uarea, în anul 1 9 84, a se:1 păturilor arheologice din ct>lcbra sta
ţ i une de la Izvoare-Piatra Neamţ ne-a oferit prilejul de a analiza mai
multe loturi de seminţe carbonizate descoperite în cîteva locuinţe datate
în 0tapa Cucuteni A 2 1:1•

- Locuinţa nr. 2. Din această locuinţă au fost recoltate două pro
be d0 resturi vegetale. Prima dintre ele conţinea Triticum monococcum
(2,00/o), Tr. dicoccum ( 9 7 , 8 % ), Hordeum sp. (0,2%), iar cea de a doua
Tr. dicoccum (26, 2%), şi Hordeum vulgare (73, 80fo).
- Locuinţa nr. :t In această l ocui n ţă au fost dpscoperite, d0 ase
menea, două probe : prima (476 cxemplar0) al cătuit<'i dintr-un amestec
de semi nţt' carbonizate de grîu şi orz (Triticum monococcum
1 ,6o;0,
-

Tr. dicoccum
1 4,70/0, Hordeum vulgare
3 , 1 % , Hordeum vulgare
nudum
2, 50/0, Hordeum distichum - 7 7 , 3 % , Galium spurium
-

0,80/a)

-

-

-

;

a doua era formată în exclusivitate d i n sem inţ0 de Hordeum
vulgare n udum ( 1 200 exemplare). Unele dintre semin ţele de Triticum
dicoccum se apropie prin morfologia lor de Tr. dicoccoiclcs, probabil un
sPmn al degencrării lor.

- Locuinţa nr. 4. Aici au fost descoperite 1 5 7 seminţe carboni
zate, di ntre acestC'a 1 56 proveneau de la Hordeum vulgare nudum, iar
u n �:i ngur exemplar de la Galium spurium.
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- Locuinţa nr. 10. In act:>astă locuinţă a fost descoperit un vas
în care s<:> aflau 1 0 9 1 seminţe de Lithospermum purpureo-coeruleum.
Două seminţe intregi �i una fragmentară erau tăiate la ambele capete,
în timp ce altele dou;'i erau tăiate doar la un capăt. Descoperirea este
.:-u atît mai interesantă cu cît în cultura Gumelniţa A, la U lmeni, în
:, udul României, a fost descop('rit, într-un vas, un colier format din
astfel de seminţe. În vasul în care se afla colierul au fost descoperite
mai multe unelte din cuarţit, extrem de fine, cu aj utorul cărora fuseseră
tăiate seminţele. Colierul conţinea alături de seminţe, probabil interca
late, un număr de forme (agregatt•) de lut de culori diferite 1". Şi în
vasul de la Izvoare au fost găsite trei forme de lut (două arse �i una
ncarsă) care se asemănă cu cple de la Ulmeni.
Impreună cu seminţele de Lithospermum în vasul de la Izvoare
au fost identificate două cariopse (normal dezvoltate) şi şase seminţe
subdezvoltate de Hordeum vulgare nudum, precum �i o sămînţă de
Triticum cf. dicoccum.
- Locuinţa nr. 12. ln această locuinţă a fost descoperit un depo
zit de peste trei kilograme de seminţe carbonizate provE-nind de la
speciile : Triticum monococcum ('2,9°/n), Tr. dicoccum (3,8 % ), Hordeum
vulgare nudu m (93,3%).

DRAGUŞENI, judcţul Botoşani.
De pe chirpicul · unei locuinţe din etapa Cucuteni A4 au fost scoase
două mulaje de seminţe de Triticum cf. dicoccum şi unul de la Hordeum
sp.
Analiza polinică a unor profile din aşezarea de la Drăguşeni (situa
tă pe un ostrov), ca şi din afara staţiunii nu a dat rezultate. Se pare
că locuitorii de aici fie că nu practicau o agricultură prea intensă, fie
că terenurile cultivate cu cereale se aflau undeva mai departe într-o
zonă care nu a fost încă descoperită I:J.
PREUTEŞTI, judeţul Suceava.
Lîngă vatr:.l unei locuinţe Cucuteni A au fost găsite 1673 seminţe
de Triticum sp. (0,30/o), Hordeum vulgare (9 4 00fo) , Avena sativa (5,6 % )
Lolium sp. (0,05%) tG.
,

,

SARAT A MONTEORU (comuna Merei), j udeţul Buzău.
Intr-un vas Cucuteni B, împreună cu patru seminţe carbonizate
de Hordeum vulgare vulgare, au fost găsite 39 semniţe întregi şi 34
f:-agmentare de Prunus cf. institia 17, reprezentînd cea mai timpurie
atestare a acestei specii în România şi probabil una dintre cele mai
vechi de pe o arie mai largă.
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VALENI (oraşul Piatra Neamţ), j udeţul Neamţ
In timpul săpăturilor arheologice din anul 1 942, efectuate de Hor
tensia Dumitrescu, a fost descoperită o cantitate însemnată de Pisum
sativum (2432 seminţe întregi şi peste 1000 fragmente 18). Seminţele de·
Pisum sativum provin din nivelul Cucuteni B l al staţiunii de la Văleni.
BALANEASA (comuna Livezi) , j udeţul Bacău.
PPste 650 de seminte dintr- u n vas Cucuteni B au fost determ i 
nate ca aparţinînd speci Î lor : Triticurn monococcum (29, 7%), Tr. d .
dicoccum (1 3,5%), Tr. cf. spelta ( 1 2 ,QO/O') , Tr. aestivum (250fo), Hordeum
vulgare nudum (15,60fo) , Hordeum sp . (3,20/a) , Vicia sp. ( l ,OOfo) 19
!n acţiunea noastră de determinare a resturilor paleobotanice des
coperite în aşezările eneolitice din Moldova am reuşit să identificăm şi
urmele unor plante din flora spontană.
Pînă cu puţin timp înainte nu exista, în această privinţă, decît o
semnalare f<'tcută de Traian Săvulescu :!Il asupra speciilor de arbori exis
tenţi în tim pul culturii Cucutcni.
Plecînd d E' la o analiză antracologică, Tr. Săvulescu a determ inat
existenţa specioi Quercus pedunculata. Din păcate, nici Constantin Ma
tasă, nici Tr. Săvulescu 2 1 nu ne i nformcază din CC' nivel provine' căr
bunele analizat de la Frumuşica.
Vom menţiona, succint, că am reusit să detPrmin�tm mai m ulte
amprente de frunze de arbori imprim ate pe bucăţi de chirpic de la
platformele construcţiilor din nivelul Precucuteni II de la Poduri. Pe
chirpicul platformei locuinţei nr. 33 de la Poduri au fost determinate
mai multe amprente de frunze de alun (Corylus avellana) :!2 şi cîtPva
amprente de frunze de tei (Tilia platyphyllos) 23• Ultima specie a fost
identificată şi în locuinţa nr. 44. Din aceeaşi locuinţă provin trei bucăţi
de chirpic cu amprente care aparţin genului Malva 24• Dintr-o locuinţă,
datată tot în faza Precucuteni III de la Izvoare-Piatra Neamţ, provin
cîteva amprente de frunze de Corylus avellana. Menţionăm de aseme
nea că in materialele din vechile săpături efectuate de C. Matasă la
Frumuşica am găsit cîteva fructe de Corylus avellana. In legătură cu
acestea noi nu putem preciza nivelul în care au fost descoperite.

Cercetările paleobotanice în aşezările eneolitice din Moldova sînt
încă într-o fază incipientă, informaţiile obţinute pînă în prezent sînt
puţin numeroase şi nu ne permit să tragem concluzii cu titlU definitiv.
Noi sperăm, totuşi, că ajutaţi de arheologi vom reuşi să contribuim la
elucidarea, în anii viitori, a unor probleme legate de ecologia triburi lor
eneolitice din Moldova.
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N O T E
• Text amplificat faţă de forma prezentată la Piatra Neamţ in cadrul se
ştiinţifice Iaşi
Piatra Neamţ 1984 La civillisation de Cucuteni en contexte
europeen
(laşi, 1987, p. 167-174).
1 C. Matasă, Frumuşica. Village prehistorique a ceramique peintre dans la
Moldavie du Nord, Roumanie, Bu c ureşti, 1946, p. 37-42.
2 l\L Petrescu Di m bo v i ţa şi colaboratori, in SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 687712. Determinările au fost făcute de prof. univ. F. Canţăr de la Catedra de Flto
tehnle a Institutului agronomic "Ion I onescu de la Brad" din, Iaşi.
3
Vl. Dumitrescu şi colaboratori, Hăbăşeşti, Monografie arheologică, Bucu
reşti, 1954, p. 506.
• R. Vulpe, Izvoare. Săpăturile din 1936-1948, B ucureş ti, 1957, p. 263. Se
pare că ma teria lu l botanic nu a fost detenninat de un · specialist.
s C. Matasă, op. cit., p. 37-42.
6 .l\1. Petresc u D imbovit a şi co l ab o rato ri, op. cit., p. 687-712.
7 M. Cârciumaru în Suceava
X, 1983, p. 827-834.
8 Ibidem .
9 S. Marinescu-Bîlcu, M. Cârciwnaru, A. Muraru, în Dacia. NS, XXV, 1981,
p. 7-3 1 .
JJ M . Cârcium aru, F. Monah, in MemAntiq, IX-XI, 1985, p. 711 şi urm.
1 1 M. Cârciumaru, Contribuţii paleobotanice la cunoaşterea agriculturii din
neolitic pină in sec. VI e.n. lpe teritoriul României, Com un ica re în cadrul plenarei
Institutului de arheologie Buc ureşti mai, 1984.
12 Mulţumim şi pe a ceas tă cale arheolo gul ui D. Monah, şeful şantierului de
la Poduri, pentru toate datele de ordin arheologic puse la dispoz i ţ ie şi permisiu
nea de a fi publicate.
u Aceleaşi căld uroasL' mulţumiri le adresăm responsab ilului şa n t ierul ui Şt
Cucoş, precum �i arheologu l u i D. Monah car(' m·- a u pus la d ispoz i ţ ie eşantioanele
ş i i n formaţiile arhrologiee.
u Colierul de la Ulmeni urmPază s;i f i l' p u blicat de !.,.I. Cârciumaru şi M.
Simon, in Dacia, l !J85.
15 S. Marinescu-Bîlcu şi colaboratori, i n Dacia, NS, XXVI I I , 1 984.
16 M. Cârciumaru, op. cit., in ,.:3uceava", X, p. 827-834.
17 Vezi nota 11.
18
M. Cârci um a ru î n "Suceava", X, p . 827-834.
19 Ibidem.
2o C. Matasă, op. cit., p. 37-42.
2 1 Ibidem.
22 F. Mona h, în MemAntiq, J X-XI. 1985, p. 663 şi urm.
2 3 Ibidem.
24 Ibidem.
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
VII-VIII, 1985-1986

CONTRIBUŢII LA PROBLEMA RELAŢIILOR
SARMATO-DACICE ŞI SARMATO-ROMANE IN LUMINA
DESCOPERIRILOR ARHEOLOGICE DIN MOLDOVA
RADU A. MAZILU

In perioada istorică extrem de importantă cum este aceea a tre
cerii de la sclavagism la feudalism marea migraţie a popoarelor a in
fluenţat puternic societatea locală nu numai din provinciile romane
Moesia Inferior şi Dacia, ci şi pe cea aflată în spaţiul carpato-dunărean.
dincolo de limes-ul roman la nord de Dunăre şi în regiunile extracar
patice răsăritene. De asemenea, este bine ştiut faptul că cele două pro
vincii romane mai sus menţionate, au cunoscut migraţia popoarelor mai
devreme decît restul imperiului roman.
Contactul de durată mai scurtă sau mai îndelungată a unora din
popoarele migratoare cu populaţia autohtonă a avut urmări în dezvol
tarea societăţii daca-romane la nord de Dunăre, la Dunărea de Jos, pe
ambele ei maluri, precum şi în regiunile răsăritene ale Carpaţilor Orien
tali.
Pentru o mai profundă înţelegere a procesului istoric desfăşurat
pe teritoriile respective şi cu deosebire în Moldova este absolut necesară
cercetarea în primul rînd a relaţiilor dintre populaţia băştinaşă şi po
poarele migratoare încă din secolele 1-III e.n., deoarece tocmai din sec.
1 e.n. încep să pătrundă la apus de Nistru şi Prut triburile sarmatice,
care, după cum se ştie, erau bine cunoscute izvoarelor scrise greceşti şi
romane. Totodată, subliniem că prezenţa neamurilor sarmatice pe teri
toriul României este documentată, din ce în ce mai bine, de descoperi
rile arheologice din ultima vreme.
Sarmaţii, populaţie nomadă şi războinică, numiţi în izvoarele gre
ceşti Sauromatai şi în cele romane Sarmatae, fac parte dintr-un mare
grup iranian· apusean fiind înrudit cu sciţii, pe care i-au succedat atît
în timp cît şi în acelaşi spaţiu.
Venind din regiunile uralo-caspice, Sarmaţii au pătruns treptat şi
în mai multe valuri succesive fiind mentionati
de izvoarele istorice sub
'
numele de iazigi, roxolani şi alani.
Cea mai veche ştire despre sarmaţi aparţine lui Herodot, care,
scriirtd pe la mijlocul secolului V î.e.n., îi localizează între Don şi Volga '
la răsărit de sciti.
'
Sarmaţii, la acea vreme ca şi alte triburi din Europa de Răsărit,
erau conduşi de rege, care, la cererea sciţilor, aflaţi în luptă cu Darius
la Istru s-au învoit să-i ajute 1. Deşi în sfatul ţinut părerile fuseseră
'
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împărţite, sarmaţii s-au aliat cu sciţii şi au luptat impotriva Perşilor,
conduşi de Darius2
In secolul IV î.e.n. Sarmaţii locuiau în preajma Mării d{:' Azov,
după cum ne relatează Hipocrate ;\ iar în secolul III î.e.n. ei se extind pe
ambele maluri ale Donului, fiind menţionaţi în această zonă în legă
tură cu conflictele dintre greci şi diverşi dinaşti din Asia- şi din Europa
din preajma Mării Negre. In evenimentele respective, de o durată mai
îndelungată, au fost implicate şi căpetenii ale unor triburi răspîndite la
răsărit şi apus de Don. Astfel , în izvoarele istorice romane apar men
ţionate căpetenii sarmatice, de pildă �Gatalos sarmatul" 4.
Către sfîrşitul secolului III î.e.n., sau poate la începutul se
colului I I î.e.n., după cum înclină să dateze Ion Nestor, sar
maţii se aflau în preajma Olbiei, cu care veniseră în contact,
deoarece îi menţionează inscripţia pusă în cinstea lui Protogenes 5• Con
comitent sarmaţii s-au îndreptat şi spre sud în Crimeea, iar la începutul
secolului II î .e.n. ajung la fluviul Tyras, învecinîndu-se cu tirageţii, adi
că cu geţii, urmaşii tracilor din această regiune, cum ne relatează De·
metrois din Callatis, care, pe la anul 200 î.e.n., a scris în versuri · una
din cele mai bine informate opere geografice referitoare la ţinuturile şi
oraşele de pe coasta Mării Negre. Ştirile din opera lui Demetrios din
Callatis ni s-au păstrat în scrierea în versuri - intitulată "Peregesis". a
anonimului citat de obicei sub numele de Pseudo-Skymnos.
Ast�el, Pseudo-Skymnos ne relatează următoarele în ceea ce pri
veşte coasta apuseană a Mării Negre "Ţinutul de mai la nord pînă la
Istrul pontic este locuit de traci, care se întind de-a lungul fluviului . . .
După aceasta vine Pontul a cărui aşezare o descrie Demetrios din Calla
tis, şi se pare că el s-a informat cu multă grijă. Noi vom înfăţişa pe rînd
şi in amănunţime locurile acelea", subliniind, totodată că Demetrios
"susţine că neamul cel mai vestit este al sarmaţilor" 6•
In secolul II i.e.n., cînd scrie Strabon, sarmaţii erau bine cunos
cuţi în ceea ce priveşte atît localizarea lor pe coasta Mării Negre, cît
şi denumirile neamurilor lor, aflate in deplasarea lor spre apus, către
regiunile carpato-ponto-dunărene. Astfel, în zona septentrională a Mării
Negre sînt amintiţi întîi iazigii, căci aceştia au venit primii in contact
cu geţii de la Dunăre şi Tyras, şi apoi roxolanii 7.
Strabon precizează apoi aŞezarea neamurilor sarmatice după cum
urmează "Prima parte a intregii regiuni ce se intinde la nord de Istru
şi Boristene este pustiul geţilor. Apoi vin tirageţii, iar după ei sarmaţii
iazigi... Cei mai mulţi dintre ei sînt nomazi... Roxolanii sînt cei mai
de la miazănoapte dintre cei care locuiesc în cîmpiile dintre Tanais şi

s.
-In felul acesta, datorită Geografiei lui Strabon avem repartiţia

Boristene"

şi localizarea geografică a sarmaţilor de la apus spre răsărit, precum
localizarea triburilor autohtone ale geţilor din Bărăgan şi Bugeac, care
la acea vreme se invecinau cu sarmaţii iazigi. La rîndul lor acestea se
tnvecinau la răsărit cu sarmaţii roxolani. lată deci că in preajma anului
100 î.e.n. sarmaţii aveau deja strînse raporturi cu geto-dacii, din inter
fluviul Nistru-Dunăre şi din Dobrogea.
şi
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Modul de viaţă nomad �i semi-sedentar al sarmaţilor a fost înfă
ţi�a� de Strabon care precizează "Corturile nomazilor, făcute din pîslă,
!:>Înt bine fixate pe carele unde ei petrec viaţa. In jurul corturilor se
aflau turmele, al căror lapte ei îl folosesc drept hrană, făcînd din acesta
�i brînză, iar carnea animalelor o mînîncă. Ei le urmează la păşune,
schimbînd mereu locurile, după cum au iarbă. În timpul iernii stau prin
mlaştinile de : Ungă Lacul Meotis, iar vara in cîmpie" 9. In ceea ce pri
veşte calităţile lor războinice tot de la acelaşi scriitor antic aflăm că
�Roxolanii se bucură de faima unor oameni viteji... Se folosesc de coifuri
şi platoşe făcute din piele de bou netăbăcite, poartă scuturi împletite
din nuiele şi au drept arme de atac lănci, arc şi sabie" 1°.
Începînd cu a doua jumătate a secolului I i.e.n. şi apoi în secolul
I e.n., pătrunderea sarmaţilor spre apus şi sud a fost condiţionată, la
început de campaniile lui Burebista spre răsărit, iar după aceea de exis
t enţa statului dacic al lui Decebal, precum şi de noua conjunctură din
spaţiul balcano-dunărean, determinată de prezenţa în această zonă, şi
mai ales la Dunărea de Jos, a romanilor.
în vremea împăratului August regii sarmaţilor de pe ambele maluri
al Donului solicitau prin diverse solii prietenia romanilor 1 1, iar la înce
putul secolului I e.n. sarmaţii vor pătrunde treptat în Dobrogea, la sud
de Dunăre, trecînd uneori cu turmele la iernat în bălţile Dunării, convie
ţuind ca semi-sedentari cu geţii în zona oraşului Tomis, sau pătrunzînd
războinic în raiduri de 'jefuire în imperiu iarna pe Dunărea îngheţată,
după cum ne relatează Ovidiu, aflat la Tomis în exil l2.
In prima jumătate a secolului I e.n. repartiţia geografică a nea
murilor sarmatice în zona septentrională a Mării Negre se modifică ca
urmare a strămutării sarmaţilor iazigi în regiunea dintre Dunăre şi Tisa,
iar în locul iazigilor se deplasează spre Dunărea de Jos roxolanii, care
nu vor întîrzia să atace imperiul roman, pătrunzînd în Moesia, jefuind
provincia şi masacrînd legiuni romane 13.
In felul acesta, atît în zona Dobrogei, cît şi la nord de DunăTe
în cîmpia Bărăganului şi Bugeacului îşi fac apariţia, şi chiar simţită
prezenţa triburilor sarmaţilor. Contactul mai îndelungat dintre geţi şi
sarmaţi se reflectează şi în izvoarele scrise ale vremii, deoarece în opera
geografică a lui Ptolerneu, scrisă pe la mijlocul secolului II e.n., populaţia
autohtonă din preajma fluviului Tyras este denumită "tirageţii sar
maţi" 14.
Descoperirile sarmatice mai vechi 1\ precum şi recentele desco
periri arheologice din Moldova, la care se adaugă şi noua interpretare
şi datare 16 contribuie atît la precizarea problemei etapelor şi a timpu
lui de pătrundere a sarmaţilor la apus de Prut şi la legăturile lor cu
lumea geto-dacică şi romană, cit şi la lămurirea mult mai nuanţată a
procesului social de romanizare a populaţiilor din spaţiul carpato-ponto
danubian 17.
In cele ce urmează prezentăm pe subunităţi geografice catalogul
descoperirilor de necropole şi morminte izolate aparţinînd populaţiei
sarmatice din Moldova 18.
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CIMPIA MOLDOVEI

Valea Pmtului
l.

MITOC (jud. Botoşani)

Malul Galben. Mormintul l. În anul 1956, cu prilejul săpăturilor
arheologice sistematice într-o aşezare paleolitică cu 16 nivele, a fost
descoperit un mormînt izolat de inhumaţie sarmatic, datînd din seco
lul III e.n. t!l.
Groapa mormîntului, săpat pînă la adîncimea de 2,45 m, faţă de
solul de călcare, a fost rotunjită în dreptul capului.
Scheletul întins pe spate, cu mîinile de-a; lungul corpului, orientat
Nord-Sud, era în stare bună de conservare. Craniul deformat. In mor
mînt s-au descoperit următoarele obiecte
o fibulă de fier, găsită pe
u mărul sting, un cercei de sîrmă de bronz, găsit lîngă craniu, în dreptul
urechii stîngi, un obiect de bronz, o oglindă de argint cu decor în relief,
numeroase mărgele din lapislazuri, chihlimbar, coral roşu, precum şi
mărgele de sidef şi de sticlă, provenind de la un colier aflat în dreptul
gîtului sau de la poala unei haine, fiind găsite în dreptul labelor pi
cioarelor.
Mărgelele plate găsite în dreptul urechilor, căzute de pe frunte,
ca şi cele descoperite pe frunte, sugerează ipoteza existenţei unei dia
deme.

Mormîntul 2. Descoperit în 1978, la circa 30 m vest de locul M. 1,
avea scheletul orientat cu capul la nord şi picioarele la sud, în poziţie
întinsă, cu mîinile în lungul corpului a aparţinut unui luptător. Groapa
avea colţurile rotunjite. Din inventar se remarcă în primul rînd un
pumnal de fier, într-o teacă de lemn, depus în mîna dreaptă. La picioa
re, în partea stîngă s-a găsit un vas mic, lucrat cu mina, cu ardere
inegală, precum şi resturile unui obiect de fier, probabil o cataramă.
Acest mormînt a fost atribuit sarmaţilor roxolani şi datat în secolul I I
e.n., eventual la începutul secolului III e.n. 20
Mormîntul 3. Descoperit la 2 m est de M. 2, avea scheletul de
ranjat, într-o groapă la adîncimea de 2,07 m. Totuşi s-a observat aceeaşi
orientare cu capul la nord şi picioarele la sud. Din calota craniană s-a
păstrat un rest, avînd o uşoară deformare. Scheletul intins pe spate,
avea picioarele mai puţin deranjate, iar braţele aduse pe abdomen. A a
parţinut unei femei, avînd ca :inventar foarte multe mărgele, plate, sfe
rice, tubulare, ovoidale sau aproape rotunde, din pastă de sticlă de cu
loare roşie, verde, albastră şi neagră. In afară din cele 583 de mărgele
de sticlă în M. 3 s-au găsit şi 200 de "mărgel-e" de lut, neperforate.
Atribuit sarmaţilor, acest mormînt a fost considerat contemporan cu
M. 2 şi datat ca atare 2 1.
Autorul descoperirilor nu exclude posibilitatea existenţei şi a altor
morminte la nord http://www.cimec.ro
şi vest de M . 1- / - http://www.muzeuvaslui.ro
M. 3 descoperite aici, lăsîndu-se să
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înţeleag;1 că la Malul Galben se află o necropolă sarmatică din SPco
lele II-III e.n.
l n acest caz avem indicii certe privind prezPnţa în această rc•giune
a Moldovei a unei necropole sarmatice plane cu mormintP la adînci m i
destul d e mari, între 1,80 m (M. 2 ) ş i 2,07 m (M. :l) c u gropi simple, fări.1
praguri sau nişc.
Mormîntul 4, a fost de�coperit in campania dl' s;ipături arlwolo
gice din anul 1 980, efectuate în staţiunea paleolitică mai sus amintitii,
in aceeaşi zonă cu l\11 . 1
l'vl. 3, confirm i ndU-Sl' concluzia cerceUltoru
lui V. Chirica. Acest morm înt a aparţinut unui b[lrbat. Scheletul zăcea
Intins pe spate, cu m îinile pe lîngă corp, cu capul la nord şi picioarele
la sud. Groapa adîncă de 1,50 m avea colţurile> rotunjit(•. Lîngă corp,
în dreapta, s-a găsit un vas lucrat cu mîna 2:!.
Mormîntul 5. Descoperit în acelaşi an, acest morm înt S l ' afla la
4 m de M. 4. Aparţinînd unui copil, este lipsit de inventar. Schel('tul
era orientat nord-sud şi s-a găsit î ntr-o stare foartl' proast<-1 d<• t·onst•r
vare, groapa adîncă de 1 ,50 m ,!;l.
Mormîntul 6. A fost descoperit în anul l!:l82. Scheletul zăcl'a întins
pe spate cu capul la nord şi picioarele la sud, cu mîinile întinsP în l un
gul corpului, într-o groapă adîncă de 1 ,50 m. Ca i nventar no t[un un
obiect de fier, neidentificabil, aflat lîngă piciorul drept, iar l îngă cel
stîng s-a găsit un vas de lut, lucrat cu mîna, din pasti1 roşcat-6\ rO:t
mizie 21.
Pe baza invcntarului M. 4
M. li au fost atri buiti' sarm aţilor �i
datate de O. Şovan şi V. Chirica în secolul II P.n., eventual înc<:>putu l
ecolului III e.n. In felul acesta se evidenţează exish.'nţa cerUl a unei
necropole sarmatice plane.
In concluzie, la Mitoc - Malul Galben, în baza n•cPntelor dt>sco
periri arheologice, există o necropolă plană, aparţinînd sarmaţilor roxo
lani, care au pătruns în zonele Cîmpiei Moldovf'i încPpînd cu spcolul
II l'.n.
se

-

-
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MANOLEASA (jud. Botoşani)

La Movilc sau Movila Hriţcani. Cu prilejul unor l uc:r<iri d<' modt'r
n i z ar e a şoselei Săveni-Ripiceni, a fost siipati"1 în 1 9 7 :3 o movil<i. în m a n 
taua căreia au fost descoperite trei mormi nte dt> inhumaţiP, fiind sal
vate obiectele aparţinînd mormintelor 1 şi �.
Astfel, mormîntul l, probabil de luptător, avea lîngă gt>n unch iul
stîng u n ulcior de tip roman, iar la şolduJ drept u n pumnal d!' fipJ·, în
stare fragmcntară şi puternic oxidat.
Mormîntul 2, probabil de femeie, conţin!'a un �;irag d�· �1 m it rg( l e
de cornalină :!\
Necropola de la Manoleasa, prin inventarul său, aparţim• sarmaţi
lor şi datează din secolul III e.n., făcînd parte d i n grupul necropolt>lor
cu inmormintitri st>cundare.
'
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ŞTEFANEŞTI (jud. Botoşani)

Vatra tirgului. In anul 1 977, în curtea locuitorului Gh. Vasiliu din
str. Botoşanilor, a fost descoperit, la adincimea de 1 ,60 m, u n mormint
de inhumaţie. Scheletul .era orientat nord-sud, aşezat in poziţie chircită,
culcat pe dreapta, cu braţele aduse pe abdomen. Din inventarul mor
mîntului fac p arte o căniţă bitronconică, din pastă fină cenuşie găsită
lîngă craniu, o oglindă mică de metal alb, fără miner, şi fără ornament,
precum şi un clopoţel campelunar, apoi mărgele diferite ca formă şi
pastă, două am ulete (un scarabeu şi o broscuţă), patru ghiocuri din spe
c i a Cypraea tigris, o fusaiolă bitronconică, precum şi un obiect nepreci
zat w. Pe baza ritului de înmormîntare şi a in.ventarului descoperit mo r
mîntul a fost atribuit sarmaţilor şi da tat în secolele I-I I e.n. 21.


4. PROBOTA

(jud. Iaşi)

1 . Dealul Unchetea. In marginea de nord vest a satului Probota
a fost descoperită şi cercetată prin săpături arheologice sistematice o
necropolă de inhumaţie, în cuprinsul căreia au fost identificate şi mor
mi nte sarmatice, indeosebi datorită i nventarului bogat di n mormintul
9. Pe baza materialului arheologic descoperit şi a ritului de înmormîn
tare acest mormînt a fost datat în secolele II-III e.n. 28. Deşi majorita
tea descoperirilor din anii 1 960-1961 au rămas inedite, totuşi s-a putut
afi rma că la Probota, pc locul respectiv, au fost descoperite 14 morminte
sarmatice, dintre care au fost d escris e -doar mormintele 2, 4, 7 şi 9 29•
ln general necropola sarmatică de la Probota conţine înmo rmînt ă ri
de i nhumaţie, cu schelete în poziţie întinsă pe spatE:', cu orientări dife
rite, avind mîinile în lungul corpului , într-un singur caz cu mîinile pe
abd o me n. I nvPntar destul de variat şi în unele cazuri bogat.
Astfel, mormintul 2 conţinea două catarame de fier, M. 4 avea şi
oasC' dC' animale, M. 7 a aparţinut probabil unui luptător, avind şi un
inventar mai bogat şi a nu me : doi cercei din fir de argint, un amnar
ş i trPi bucăţi dP cremPne, cind vîrfuri de săgeţi foli oform e , un cuţit sau
poate pumnal dl' fier într-o tc a că de lemn, o verigă de fier, resturile
u nui scut, după toate probabilităţile, precum şi alte resturi de obiecte
de fier neidentificabile. In plus, avea depus pe piciorul sting un craniu
de cal, cîteva vertebre şi oasele membrelor anterioare.
Mormintul 9 ori Pntat nord-sud, cu scheletul întins pe spate, bra
ţele de-a l u ngul corpului, avea un inventar bogat şi variat ccimpus diR.
tr-un vas mic lucrat la roată, de• culoarea brun-roşcată, o fusaiolă bitron
con i ci"l , d oi cercl'i din sîrmă d e bro nz mărgele de diverse forme, dimen
siuni �i culoan'. majoritatea fiind perle mici de sti clă verzi, roze şi gal
bene, mărgeJp plate de s ti clf1 albastre şi cenuşii, precum şi unele mai
mari de formă tubulară. Distribuirea mărgelelor în preajma oaselor mîi
ni lor �i picioarl'lor, dovedeştP 61 scheletul a aparţinut unei femei, care
avusPSl' o haini"1 împodobită la mîneci şi la poală, avînd totodată bogat
împodobită şi încălţămi ntea. In consecinţă, această necropolă a fost a
tribuită sarmaţilor şi datată în secolele II-III e.n .
•

,
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2. La vest de satul Probota. Tot pe Dealul Unchetea, pe drumul
vechi de la Probota la Perieni, sub muchia dealului a fost descoperit în
tîmplător un mormînt de inhumaţie izolat, care datorită ritului de în
mormîntare a fost atribuit sarmaţilor şi datat in secolele II-III e.n.,
fiind considerat ca făcînd parte din necropola mai sus amintită 30•
In ceea ce priveşte poziţia sch,eletului se face precizarea; că este în
concordanţă cu u nele descoperiri din necropolele sarmatice din sud-ves
tul U.R.S.S. :H.
3. Vatra satului. în curtea locuitorului Raţă Dumitru, la săparea
unui beci, s-a descoperit un mormînt de inhumaţie izolat, care, la fel,
datorită ritului de înmormîntare şi a unei fusaiole bitronconice găsită în
mormînt, a fost atribuit sarmaţilor şi datat în secolele II-III e.n., fii nd
considerat ca făcînd, totuşi parte din aceeaşi necropolă cercetată în anii
1 960-1961 :12. V. Chirica precizează însă că poziţia scheletului nu este
in conformitate cu ritualurile sarmaţilor 3.1 .
In concluzie, la Probota a fost identificată o necropolă sarmatică
plană, din care a fost cercetate 16 morminte 14 morminte cercetate în
anii 1960-1961 şi alte două morminte, descoperite întîmplător în ulti
ma vreme. Necropola pare să fie întinsă şi trebuie să m enţionăm
că
nu toate descoperirile atribuite sarmaţilor au fost publicate.
Astfel în Valea Prutului au fost descoperite 2 necropole plane
( Mitoc şi Probota), 1 necropolă cu înmormîntări secundare în movile
mai vechi (Manoleasa), precum şi morminte izolate cu înmormîntări
plane .(Ştefăneşti).
V ALEA J I.J IEI
5.

BROSCAUŢI (Jud. Botoşani)

Intr-un loc neprecizat de pe teritoriul comunei a fost descoperită
întîmplător o necropolă plană, recuperindu-se o cană de lut, o oglindă
întreagă de bronz, un fragment de oglindă de bronz, un clopoţel de
bronz şi o sabie de fier cu inel la capătul gărzii. Pe baza obiectelor gă
site necropola a fost atribuită sarmaţilor �i datată in secolele II-III

(' . n .

: 1 1o _

La Broscăuţi s-a efectuat în 1 963 un sondaj de către I. Ioniţă de
Institutul de istorie şi arheologie "A. D. Xenopol" din Ia�i. Rezultatele
sînt inC'dite :1f•.
la

6. VLAŞINEŞTI (Jud. Botoşani)

La Odae. În 196 1 pe terenul CAP Vlăsineşti au fost descoperite

opt morminte de inhumaţie. Săpăturile

să

de

salvare efectuate au permis

se constate că mormintele aveau orientare nord-sud, scheletele �rau
întinse pe spate, cu mîinile de-a lungul corpului. Unele cranii erau de
formate artificial. Ca inventar se amintesc căniţe, cu şi fără toa.nt;ă,
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găsite în dreptul capului sau la picioare. Vasele sint lucrate cu mîina :şi
la roată, unele fiind găsite mai sus decît scheletele, ceea ce duce la pre
supunerea că gropile mormintelor au avut praguri, pe care erau depuse
ofrande. S-au găsit perle naturale de dimensiuni reduse, fără luciu,
fragmente de oglindă metalică, de factură sarmatică sau nord-pontică,
precum şi fragmente de obiecte de metal nedeterminate. Pe baza in
ventarului mormintelor, poziţiei scheletelor şi a practicării deformării
artificiale a craniilor, necropola a fost atribuită sarmaţilor şi datată în
secolul III e.n. 36.

7. SLOBOZIA--HANEŞTI (Corn. Băneşti, Jud. Botoşani)

La Mălăişte. Movilele din apropierea valului (movilele nr. 12, 1 3 ,
1 4, 1 5, 1 6). I n preajma valului de pămînt numit ' "Troian" sau "valul lui
Traian", la circa 1 km sud-est de sat au fost cercetate în 1972 prin să
pături sistematice trei movile. In movilele nr. 1 3 şi nr. 14 s-au găsit
morminte de inhumaţie sarmatice, din secolele II-III e.n ., datate pP
baza inventarului ceramic de provenienţă romană (ulcior, castron, cană).
Tot aici au fost găsite şi un pumnal cu gardă dreaptă în stare frag
mentară, precum şi un obiect de fier neprecizat37. Este vorba deci de o
necropolă sarmatică cu înmormîntări secundare în movile mai vechi.

8.

DINGENI (Jud. Botoşani)

Vatra satului. In preajma locului "La Curte", pe terasa inferioară
a Jijiei, la marginea de nord a satului, întîmplător a fost descoperit în
1958 un mormînt de inhumaţie, cu schelet întins pe spate, orientat, cu
aproximaţie nord-sud. Au fost salvate numai două vase, lucrate la
roată. Din i nformaţii rezultă că un pumnal de fier s-a pierdut. După
ritul de înmormîntare �i inventar mormîntul descoperit aparţine unui
grup sarmatic şi datează din secolul III e.n.:JS.
Deşi este vorba de un mormînt izolat s-ar putea totuşi să fi exis
tat aici o necropolă sarmatică plană distrusă în cea mai mare parte.

9. TRUŞEŞTI (Jud. Botoşani)
Ţuguieta. La 4 km sud de Truşeşti ş i la 1 km de sc>.tul Măşcăteni
se află Dealul Ţuguieta, unde, începînd cu anul 1 95 1 , s-au efectuat
săpături arheologice sistematice sub conducerea praf. univ. dr. dac. M.
Petrescu-Dîmboviţa.

In cuprinsul aşezării cucuteniene şi în cimitirul hallstattian s-au
descoperit mai multe morminte de inhumaţie, aparţinînd unui grup
sarmatic. Probabil aceluiaşi grup îi aparţine şi mormîntul de i nhuma
ţie, în poziţie întinsă, orientat nord-sud, găsit în movila de pe Ţugu
ieta, fiind astfel descoperite în total 13 morminte. Mormintele sarmati
ce de pe Ţuguieta sînt răspîndite printre spaţiile libere dintre locuinţele
cucuteniene şi chiar morminte hallstattiene. Gropil e mormintelor au fost
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observate bine. Ele au formă rectangulară cu colţurile rotunjite, cu o
adîncime care variază între 0,90 m şi 1 ,20 m . Pereţii laterali sînt drepţi
şi uneori au trepte, ca de pildă la monnîntul cu cea mai mare adîncinw
(2,40 m). Scheletele în stare generală bună aveau orintarea i nconstantă.
S-au găsit cranii deformate artificial. Scheletele erau întinse pc spatl•,
cu braţele de-a lungul corpului. Un singur mormînt avea u n braţ în
doit din .cot şi m îna dreaptă adusă pe piept. In necropolă fusespr,·l
inhumaţi maturi, adolescenţi şi copii.
Mormintele conţineau un i nventar bogat. Astfel în mormîntul cu
craniul deformat s-au găsit trei aplice de bronz, mai m ulte mărgele de
sticlă dintre care unele poleite cu aur, o mărgică spiralică din bronz,
făcînd parte dintr-un şirag purtat probabil la gît:m. Din alte morminte
provine o fibulă de bronz cu restortul l ung şi port-agrafa prelungită, o
brăţară cu capetele deschise cu corpul din bandă subţire de secţiunr•
ovală şi cu capetele late, plate şi uşor vălurite, verigi mici, pandantiVl'
şi o mărgică de sticlă�0. De asemenea s-au găsit cuţite în stare frag
mentară, obiecte de fier nedeterminate, verigi mici de bronz, prPcum !-;> Î
fragmE'nte ceramice provenind dintr-un vas ceramic lucrat l a roată '. J .
l n mormintele cu trepte s-au găsit ş i oase de cal.
In felul acesta, necropola de pe Ţuguieta prin ritul de înmormîn
tare, inventarul descoperit cît şi practicarea deformării craniene apar
ţine unui grup sarmatic şi datează din secolul I I I e.n., făcînd parte din
grupa nccropolelor plane şi cu înmormîntări secundare în movilf' mai
vechi .
l O.

ALBEŞTI (.J ud. Botoşani)

In vatra comunei lîng.:-1 Consiliul Popular, cu prilejul construcţif'i
a unui bloc, în l ucrările de săpături pentru fundaţie a fost des
coperit un mormînt izolat de inhumaţie, scheletul fii nd deranjat în61
din vechime. Groapa, de formă rectangulară, cu colţuri rotunjite, avt'a
orientarea NNV-SSE. Scheletul zăcE'a la o adîncime de 1 ,60 m. Invc•n
tarul mormîntului se compunea dintr-o fibulă de bronz de tipul cu
piciorul terminat printr-un buton, o cute de gresie şi o amforă cenuşiP
din pastă fină, lucrată la roată. Orientarea scheletului fiind foarte apro
piată de direcţia N-S, specifică înmormîntărilor sarmatice, precum ş i
i nventarul acstu i mormînt a permis c a mormîntu l s<"'J. fi(' atribuit sar
maţilor şi datat în secolul II-III e.n.'•2.
în 1 9 8 1

1 1 . POGORAŞTI

(Com. Răuseni, J ud. Botoşani)

La Lutărie. La marginea nord-vestică a satului Pogorăşti , pc h•
rasa mijlocie a Jijiei , a fost descoperit{\ întîmplător şi apoi săpat s is tf 
matic, una din cele mai mari necropole sarmatice din Moldova (:,!:�
morminte). Au fost publicate numai rezultatele obţi nute prin ccrcf'ta
rea iniţială a cinci mormintc de inhumaţie. Gropile mormintclor, n•c
tangularP şi cu colţurile rotunjite, variază ca adîncime întrt> O, 70 m
'
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şi 1 ,20 m. St hC'let<>le erau întinse r:e spate cu braţele de-a lungul cor
pului, orientate nord-sud. Din această necropolă provin trei vase întregi
lucrate la roată şi anume o amforă şi o cană din pastă cenuşie şi un
castron de factură romană, din pastă roşie (mormîntul 1). Din mormîn
tul 2 provin trei vase aşezate lîngc:t cap. Două vase erau lucrate la roa
tă, unul fiind introdus în celălalt. Al treilea vas era lucrat cu mîna.
Craniul scheletului din mormîntul 2 era deformat intentionat. Mormin
tele 3 şi 4, în parte distruse, prezentau urme de arsură. In mormîntul
5 s-a găsit un pumnal de fier, cîteva fragmente de fier, probabil de la
un cuţit şi cîteva fragmente ceramice lucrate; cu mîna. Prin ritul de în
mormîntare, obiectele găsite şi practicarea deformării craniene, necro
pola de la Pogorăşti, a fost atribuită sarmaţilor şi datată în secolul
III e. nY1•

12. GLAVANEŞTII VECHI (Corn. Andrieşeni , Jud. Iaşi)
Pe locul "La Ghilitoare��. unde în 1 950 s-au efectuat săpături ar
heologice, în preajma a cinci movile, pe terasa joasă a .Jijiei, au fost
descoperite trei morminte, un mormînt simplu şi altul dublu sarmatice
cu înmormîntări secundare în movile mai vechi. In mormîntul dublu
un schelet aparţinea unui matur. Scheletul, întins pe spate, cu genunchii
foarte puţin ridicaţi, avea lîngă cap un vas, iar la umărul drept o fu
saiolă. La picioare s-au găsit mărgele foarte mici de culoare verzuie,
toate din faianţă. Scheletul copilului, la fel întins pe spate, se afla aşe
zat aproximativ cu 20 cm mai sus dl' scheletul maturului. Din această
cauză s-a considerat de către descoperitor că este vorba de două înmor
m întări în aceeaşi groapă. Pe baza obiectelor găsite şi a ritului de in
mormintare, necropola de la Glăvăneştii Vechi a fost atribuită sarma
ţilor şi datată în secolul IV e.n.""·
13 LARGA .JIJIEI (Corn. Movileni, Jud. Iaşi)

Movila din Valea Jijiei. In campania de săpături din anul 1 95 1
efectuată p e şantierul Valea Jijiei s-au descoperit două morminte de
inhumaţie, datînd în linii mari din secolul IV e.n. Astfel, mormîntul 2,
descoperit în mantaua movilei, aparţine unui copil cu scheletul întins
pe spate, picioarele strînse şi culcate spre dreapta. Era orientat nord-est
capul şi sud-vest picioarele. Lîngă humerusul drept s-a găsit un arşic.
In mormîntul 3 din movilă, tot de copil, s-au găsit mai multe fragmen
te de vase de lut, precum şi o cană lucrată cu mîna, de tip sarmatic.
Pe baza acestui vas, necropola de la Larga JijiE'i a fost atribuit sarma
ţilor'•�·. Ea face parte din grupa necropolelor planE' cu înmormîntări se
cundare în movile mai vechi.
1 4 . CIRNICENI (Corn.

Ţigănaşi, Jud. Ia�i)

1 . Holm. Pe terasa inferioară a Jijiei, pe partea stîngă a şoselei
Cîrniceni-Probota, a fost descoperit un mortnint de inhumaţie izolat.
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Scheletul era orientat NNV-SSE, în poziţie întinsă, cu m îinile în lungul
corpului. Între oasele scheletului s-au găsit n umeroase fragmente ce
ramice provenite din stratul de umplutură al gropii, care fusese săpată
î ntr-o aşezare cucuteniană, fiind deci antrenate în mormînt, care in fond,
era lipsit de inventar"0.
� . Şcoala Veche. ln grădina locuitorului Cobzan Gh. Petru, pe te
rasa inferioară a .J ij iei, săpîndu-se un beci , a fost dezvelit un mormînt
de inhumaţie izolat. Scheletul, în poziţie întinsă, cu braţele în lungul
corpului zăcea cu capul la sud-vest şi picioarele la hord-est. Mormintul
nu conţinea nici un obiect"'·
Mormintele de inhumaţie izolate, descoperite întîmplător, au fost
considerate ca aparţinînd sarmaţilor, fără să fi fost datate, cel puţin î n
linii generale ş i ftiră să s e facă apel la u n ele eventuale analogii. Ră
m în<' să presupu nem , dacă aceste două morminte plane izolate de la Cîr
niceni, reprezi ntă într-adevăr vestigi i sarmatice, că ele datează în limi
telP cronologice ale secolelor II-IV e.n., cînd triburile sarmatic0 scmi
nomade au conveţuit în Cîmpia Moldovei cu dacii lib0ri din zonele
est-carpatice alC' României.
În ft"lul acesta, în Valea Jijiei au fost descoperite 4 (patru) necro
pole plane (Broscăuţi, Vlăsineşti, Dingeni şi Pogorăşti), 3 (trei) necropole
·CU înmormîntări secundare în movile mai vechi (Slobozia-Hăneşti, Glă
văneştii Vechi şi Larga .Jijia), 1 (una) necropolă plani't şi cu înmormîn
tări în morminte plane izolate (AlbPşti (1) şi Cîrniceni (2).
VALEA BAHLUI ULUI
15.

PODUL I LOAIE (Jud. Iaşi)

Vatra Tîrgului. În curtea locuitorului Bălan Gh. Dumitru, la să
parE-a unui bE'ci a fost descoperit un mormînt de inhumaţie izolat. SchP
letul, orientat N-S, zăcea la o adîncime de 1 , 1 0 m , în poziţie întins[t .
Di n mormînt provin următoarele obiecte u n ulcior, care fusC'sc aşezat
la, picioare, un pumnal de fier cu inel la mîper şi teaca de lemn ţinut
î n m îna dreapUt . CercC'tarea a fost efectuat�i de arlwologul C. Iconom u
in H l72. Obiectele• se g[1sesc în colecţia Muzeului de Istorie a Moldo
vei, deci i nedite. Semnalari? de V. Chirica şi M. Tanasache. Mormîntul
de înhumatie d e la Podul Iloaie a fost atribuit sarmatilor datorită ritu
·
lui de îm� orm'Întare şi a i nventarului care permite şi datarea lui î n
�ecolele II-I I I e.n., aparţinînd unui luptător. Deocamdati't SE' poatE' con
!>i dPra că la Podul lloaie a fost identificat un mormînt sarmatic plan'•x.
Hi.

LEŢCANI (ju d . Iaşi)

La Movilă. ln marginea nord-vestică a satului, în spatele locuinţei
lui Victor Dram, pe panta sudică a dealului a fost săpată o movilă a
platisată, distingîndu-se mai m ulte morminte de i nhumaţh:-, majoritatea
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în poziţie chircită. In preajm a acestei necropole a fost cercetat metodic
mormînt de inhumaţie, care conţinea un singur schelet, orientat nord
sud, întins pe spate, cu braţele de-a lungul corpului. Din acest mormînt
provin următoarele obiecte : o căniţă din pastă cenuşiu-gălbuie, lucrata
la roată, două borcănele în miniatură, din pastă poroasă, cenuşiu-negri
cioasă şi gălbuie, l ucrate cu m îna, doi cercei în, stare fragmentară, din
sîrmă de bronz, o mărgică din bronz şi opt mărgele verzi şi brune din
pastă de sticlă. Pe baza i nventarului, mormîntul de la LPtcani a fost
atribuit sarmaţilor şi datat în secolul IV e.n."!J.
un

·

1 7 . VALEA LUPULUI (Corn. Rediu, Municipiul laşi, Jud. Iaşi)

l<'abrica Chimică. Pe promontoriu! terasei inferioare a Bahluiului,
în dreptul satului Valea Lupului, s-au efectuat săpături arheologice pri
l ej uite dP construcţia fabricii de antibiotice din Iaşi. Odată cu săpăturil c
d e r e terasa Bahluiului s-a efectuat ş i cercetarea arheologică a Movilc>i
Mari de lîngă �oseaua laşi-Tîrgul Frumos. Cu acest prilej în anii
1 955- 1957 au fost descoperite mai multe morminte de i nhumaţie de LI
începatul epocii migraţiilor, datînd din secolele III-IV e.n. şi atribuite
sarmaţilor. Dintre aceste opt morminte au fost descoperite pe terasii ,
intr-o aşezare care se dateaz[t în prima epocă a fierului, iar celelalte
cinci morminte au fost găsite în mantaua Movilei Mari. In felul acesta
la Valea Lupului a fost identificată o necropolă sarmatică plan[t şi c t t
î nmorm întări secundare în movilă mai veche. Din cele nouă morminte
descoperi t(' în 1 953, prezintă o mai mare i mportanţă două morminte din
nc>cropola plană şi un mormînt din mantaua movilei. Adîncimea gropi
lor variază între 0,40 m şi 1 ,20 m. Orientarea în majoritate nord-sud,
dar sînt şi schelete orientate est-vest. Astfel, unul din mormi ntele din
necropolu plani't, conţinea un singur schelet de copil, orientat est-vest
şi avînd un inventar bogat, alcătuit din doi cercei de bronz şi două
brăţări de bronz. Mormîntul () din necropola plană aparţinea unui lup
tător avînd scheletul orientat nord-sud, întins pe spate cu braţele in
lungul corpului. In mormînt s-a găsit o sabie de fier, într-o teacă dl'
lemn şi o bniţară de bronz torsionată cu un cap simplu şi altul a
platisat.
Dintre mormintele secundar<:' din mantaua Movilci Mari SC' r0marcă
un morm înt de> copil, cu scheletul întins pe spate, orientat nord-sud :::; i
conţi nînd următoarele obiecte u n clopoţel ajurat, din bronz, o mărgPu
cilindrică colorată, o ulcică din pastă cenuşie lucrată la roată şi aşezat<)
la cap, u n vas mic tronconic din pastă cărămizie, l ucrat cu mîna aşezat
la picioare"''· Alte înmormîntări secundare în mantaua movilei mai vechi
conţineau schelete de copii, adolescenţi şi adulţi. Orientarea mormintP
I or era nord-sud, în a fara mormîntului 20, care avea orientare VNV-ESF..
Toate mormi ntele conţineau cîte un schelet, întins pe spate, cu braţele'
de-a I u_ngul corpului. Semnalăm ca o particularitate, aşezarea unui sch<'
let pC' un strat de ccnuşă" 1 • Di n inventarul mormintelor introduse în
Movi la Mure se n•marcă vase l ucrate eu mîna ş i la roată, aŞC'zatP fie
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la cap, fie la picioare, mărgele din piatră de diferite culori şi mărgele
de sticlă:>2.

1 8. I-IOLBOCA (Municipiul laşi, Jud. Iaşi)
La Cimitir. In marginea de sud-vest a satului, a fost cercetată o
movilă. In mantaua movilei au fost descoperite 2 morminte de inhumaţie
de tip sarmatic. Astfel în mormintul 2 a fost descoperit scheletul unui
copil, în parte degradat, întins pe spate, avînd orientarea nord-sud. Din
1 nventarul acestui mormînt semnalăm perle mici de sticlă, sferice şi
acoperite cu foiţă de aur, aflate în preajma toracelui, precum şi o măr
gea de calcar, pusă lîngă tibia dreaptă. Din alt mormint de· inhumaţie,
distrus odată cu movila în care fusese introdus, provin şi următoarele
Dbiecte : o oglindă de metal alb, de tip sarmatic şi şapte mărgele de sti
clă. Pe baza acestor materiale mormintele respective sînt atribuite sar
maţilor şi datează din secolul IV e.n.53.
1 9. CRISTEŞTI (Corn. Holboca, Municipiul Iaşi, Jud. Iaşi)

Dealul Zăvoiului. In anul 1 955 întîmplător a fost descoperit pe
ripa dintre Dealurile Zăvoiului şi Covaş un mormînt sarmatic din se
colul IV e.n. Mormîntul conţinea un singur schelet, care era întins pe
spate cu braţele în lungul corpului şi avea orientarea NNV-SSE, Din
mormînt provin un ulcior mic lucrat cu mîna, aflat la cap, o fusaiolă
oitronconică pusă lîngă mîna dreaptă, o mărgică prizmatică de argint,
o perlă de sticlă verde şi patru perle de calcit alb-vineţiu. Mormîntul
face parte dintr-o necropolă plană, pe aclaşi loc fiind distruse în 1 943
şi alte morminte, cu prilejul lucrărilor la şoseaua Iaşi-Ungheni54.
'
Astfel, în Valea Bahluiului au fost descoperite două necropole pla
ne (Leţcani şi Cristeşti), două necropole plane şi cu înmormîntări se
cundare în movile mai vechi (Valea Lupului şi Holboca) şi un mormînt
plan izolat (Podul lloaiei).

PODIŞUL CENTRAL MOLDOVENESC
20. DANEŞTI (Jud. Vaslui)

Vatra satului. Cu prilejul unor lucrări de caracter gospodăresc,
pe proprietatea C.A.P. "1 Mai" din Dăneşti s-a dezvăluit parţial un mor
mînt de inhumaţie cu schelet întins şi avînd ca inventar o �ăniţă ce
nuşie de tip sarmatic, caracteristică secolului III e.n.s& După toate pro
babilităţile, este vorba de un mormînt izolat plan sarmatic, datînd din
secolul III e.n.
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2 1 . POPEŞTI (Corn. Micleşti, Jud. Vaslui)

Dealul Vasluiului. In preajma satului Popeşti, la locul denumit
"Dealul Vasluiului", s-au descoperit, în urma unor arături adînci , un
mormînt de inhumaţie sarmatic din secolele III-IV e.n. Din mormîntul
distrus s-a păstrat o fibulă cu place maltă şi un vas din pastă fină,
l ucrat intr-o tehnică superioară56. Neexistind alte precizări putem con
chide că este vorba de un mormint izolat, cu înmormîntare plană.
22. ŞERBOTEŞTI (Corn. Codăieşti, Jud. Vaslui)

Vatra Satului. In anul 1 960 pe teritoriul satului s-a descoperit un
mormînt de inhumaţie din inventarul căruia s-au păstrat următoarele
obiecte : o sabie de fier, lungă de 0,45 m, cu două tăişuri şi mînerul
terminat cu inel, şi o cană din pastă cenuşie lucrată la roată. Pe baza
inventarului, mormîntul a fost datat in secolul III e.n. şi atribuit sar
maţilor57.
23. GHERMANEŞTI (Corn. Drinceni, Jud. Vaslui)

Capul Dealului. La nord-est de satul Ghermăneşti, la locul numit
"Capul Dealului", pe o terasă a văii Prutului a fost descoperit întîm
plător un mormînt de inhumaţie. Groapa mormîntului a apărut la adin
cimea de 0,50 m în timpul unor lucrări de excavare a solului. Schele
tul întins pe spate era orientat nord-sud. Din acest mormînt a fost sal
vat inventarul alcătuit din următoarele obiecte : un vas mic lucrat cu
mina, din pastă grosolană, de culoare galben-cărămizie, găsit lîngă oa
sele picioarelor, o fusaiolă bitronconică, găsită tot la picioare, trei măr
gele şi o oglindă din metal alb cu decor în relief, găsite in zona toracelui.
Pe baza ritului funerar şi a inventarului, mormîntul de la Ghermăneşti
a fost atribuit sarmaţilor şi datat în prima jumătate a secolului III
e.n.58 Din informaţiile obţinute la faţa locului rezultă că lucrările de
excavatie efectuate în 1 974 au distrus mai multe morminte de inhuma
ţie59, r�zultă că aici a fost o necropolă plană din care a fost recuperat
doar inventarul unui singur mormînt. Descoperirea necropolei plane de
la Ghermăneşti prezi ntă importanţă în ceea ce priveşte pătrunderea
sarmaţilor şi stabilirea lor temporară la vest de Prut, începînd cu sfîr
şitul secolului II e.n. şi începutul secolului III e.n., după opinia lui Gh.
Bichir, în special sub raportul relaţiilor sarmato-carpice60.
24. VASLUI (Jud. Vaslui)

Curţile Domneşti. In oraşul Vaslui, pe locul numit "Curţile Dom
au fost descoperite' mai multe morminte de inhu
maţie, dintre care două au fost atribuite sarmaţilor. Astfel, Mormintul 1
avea scheletul orientat nord-sud, în poziţie întinsă pe spate, cu. mîinile
în lungul corpului. Din inventarul acestui mormînt semnalăm două vase
neşti", în anul 1 958,
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lucrate cu mîna, o afumătoare în formă de pahar, în care fusese intro
dusă o altă afumătoare miniaturală. Vasele erau aşezate la cap, pe un
prag cruţat la săparea gropii, adîncă de 0,80 m, de formă ovală. In drep
tul şoldului era aşezat un pumnal de fier� iar la picioare un vas lucrat
la roată din pastă cenuşie. Din inventar mai fac parte fragmente dintr-o
spirală de bronz şi o mărgică neagră. In felul acesta se desprinde evi
dentă concluzia că mormîntul aparţine unui luptător. Mormîntul 5, des
coperit parţial, a aparţinut unui copil, fiind recuperate fragmente de
oase, părţi din calota craniană, precum şi un vas lucrat cu mîna, din
pastă poroasă de culoare roşie-cărămizie, cu pereţii bombaţi, de formă
asimetrică, avînd analogii în ceramica sarmatică din necropolele tim
purii descoperite în sud-vestul U.R.S.S.
La Vaslui, luîndu-se în considerare ritul înmormîntării şi inven
tarul mormintelor, s-a constatat apartenenţa unei necropole sarmatice
plane, datînd din secolul II e.n. şi aparţinînd roxolanilor, care au pă
truns pe teritoriul Moldovei, la vest de Prut, convieţuind cu populaţia
dacică autohtonă6 1
25. POIENEŞTI (Jud. Vaslui).

Dealul Teilor. Cu prilejul săpăturilor sistematice de pe Dealul Te
Hor de la Poieneşti, efectuate în 1949, au fost descoperite 23 de mor
minte de inhumaţie, care împreună cu alte 55 morminte de incineraţie
au fost considerate ca alcătuind o singură necropolă, datînd din secolele
III-IV e.n., fiind atribuite carpilor. Din punct de vedere cronologic au
torul săpăturilor a considerat că 23 mormLnte de inhumaţic reprezintă
o ultimă fază a necropolei şi deci s-ar data în plin secol IV e.n.62
In legătură cu această necropolă I. Nestor a făcut precizarea că
mormintele de inhumaţie de la Poieneşti, după rit, obiecte şi practica
rea deformării artificiale a craniului, aparţin sarmaţilor, considerîndu-le
contemporane cu necropola carpică, pe care o datează în secolul III
c.n.63.
Gh. Bichir, pornind de la observaţiile stratigrafice din raportul
publicat de R. Vulpe şi studiind comparativ obiectele din inventarul
mormintelor de inhumaţie de la Poieneşti, precizează că aicil a fost des
coperită una din cele mai mari necropole plane sarmatice din Moldova
datînd de la mijlocul secolului III e.n.64
Astfel, orientarea variată N-S (3 morminte), V-E (5 morminte),
V-E şi E-S (cîte un singur mormînt), poziţia! întinsă a scheletelor cu
braţele de-a lungul corpului, precum şi inventarul bogat al unor mor
minte, pledează pentru atribuirea mormintelor unui grup sarmatic, care
a pătruns în Moldova la mijlocul secolului III e.n. Ceea ce impresionează
în cazul acestei necropole este bogăţia materialului arheologic de certă
origine sarmată, cum sînt de pildă şiragurile de mărgele de sticlă, de
calcedoniu, de coral, cercei de bronz şi argint, verigile de bronz cu ana
logii şi în alte morminte sarmatice din cuprinsul Moldovei. Asupra
caracterului sarmatic al unor obiecte din această necropolă, precum şi'
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asupra urnelor cu torţi zoomorfe din necropola propriu-zisă carp1ca, a
insistat la vremea respectivă şi R. Vulpe, subliniind o realitate istorică
şi anume că "elementele locale getice, dacă sînt cele mai caracteristice
şi cele mai importante, nu sînt singurele" ro.
26. UNŢEŞTI (Corn. Bogdăneşti, Jud. Vaslui)
G.A.S. Unirea. Pe dealul din stînga pîrîului Horaeţa, săpîndu-se
gropi de insilozare, s-a descoperit în 1 958 o necropolă sarmatică plană.
Din cele 1 1 morminte dezvelite, 10 au fost distruse. Ultimul monnînt
a fost cercetat, păstrîndu-se resturi din schelet şi parte din inventar.
Mormintele, aflate la distanţa de 4-5 m unele de altele aveau schele
tele orientate nord-sud, la adîncimi variind între 0,60 m şi O, 70 m şi
toate avînd vase şi obiecte de podoabă. Astfel, numai din mormîntul
sarmatic salvat provin ur�ătoar.ele :Qbiecte : o căniţă din pastă fină găl
buie, un cercei din sîrmă de bronz, o oglindă din metal alb cu tamga,
o mărgică ovală de chihlimbar, 2 mărgele tubulare din rocă, mai multe
mărgele prizmatico-hexagonale din sticlă roz-violacee, o perlă albă din
pastă de sticlă şi o perlă din pastă de sticlă verde-albăstruie66.
Tot la Unţeşti, pe acelaşi loc au mai fost descoperite alte două
morminte de inhumaţie cu scheletele întinse pe spate, cu mîinile de-a
l ungul corpului, orientate cu capul la VNV şi picioarele la ESE, avînd
inventar bogat. Astfel, din mormîntul 1 provine o cană lucrată la roată,
o fibulă de brDnz în forma literei "D", cu arc înfăşurat în întregime,
un pumnal cu gardă inelară, aşezat în partea dreaptă. Din mormîntul 2
provin două căni de factură •romană, o brăţară de bronz, deschisă, a
vînd la capete drept ornament capete de şarpe, o oglindă de metal alb,
un cercei de bronz, un resort de la o fibulă de' bronz şi 1 1 mărgele de
diferite forme din sticlă de diverse culori.
Pe baza ritului de înmormîntare şi a obiectelor descoperite in
morminte, acestea au fost atribuite triburilor sarmatice timpurii şi da
tate în secolul II e.n.67.
In felul acesta, necropola plană sarmatică de la Unţeşti şi din care
au fost recuperate doar 3 morminte, aparţine sarmaţilor şi datează din
secolul I I e.n.

27. RACATAU (Corn. Horgeşti, Jud. Bacău)

Cetăţuia. In aşezarea dacică fortificată de pe malul stîng al Sire
tului de la Răcătău, la punctul "Cetăţuia", în anul 1978 a fost desco
perit în turnului dacic nr. 2, un mormînt de inhumaţie introdus în man
taua movilei mai vechi. Scheletul, aşezat în poziţie întinsă, cu mîinile
pe lîngă corp, era orientat cu capul la VNV şi picioarele la ESE. Din
inventarul mormîntului fac parte, două fibule de bronz cu portagrafa
înălţată, un vas borcan lucrat cu mîna şi un cuţit de fier. Mormîntul,
pe baza ritului de înmormîntare şi a obiectelor găsite, a fost atribuit
sarmaţilor68.
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In felul acesta, la Răcătău a fost identificat un mormînt sarma
tic izolat, cu înmormîntare secundară în movile mai vechi, practică fo
losită de sarmaţii pătrunşi în Moldova în secolele II-III e.n.
28. SUSENI (Corn. Băcani, Jud. Vaslui) .
P e un pinten de deal î n preajma satului, a fost descoperit un mor

mînt de inhumaţie, cu prilejul lucrărilor la terasamentul şoselei Vaslui

Bîrlad. Deşi mormîntul a fost deranjat, iar cana cenuşie lucrată la roa
tă s-a pierdut, au fost totuşi consemnate unele amănunte privind poziţia
scheletului. Acesta era orientat nord-sud şi se afla întins pe spate cu
mîinile în lungul corpului. Mormîntul a fost atribuit sarmaţilor şi datat
în secolul III e.n.6!1•
29. BIRLAD (Jud. Vaslui).

1. Fabrica de Confecţii. Cu prilejul unor lucrări edilitare în ora
şul Bîrlad a fost descoperit un mormînt de inhumaţie. Groapa, orien
tată NV-SE, adîncă de 2,20 m, conţinea un schelet întins pe spate, în po
ziţie diagonală faţă de groapă, cu capul la VNV şi picioarele la ESE.
Structura oaselor indică un adolescent şi cu un inventar bogat. Astfel,
din acest mormînt provin foarte numeroase mărgele, precum şi două fi
bule şi două brăţări, care n-au fost găsite in situ, ceea ce permite des
coperitorului să tragă concluzia logică că aici este vorba de mai multe
morminte, ale căror gropi au fost răscolite de lucrările de săpare, şi că
după toate probabilităţile aici a fost identificată o necropolă.
Ritul înmormîntării ca şi inventarul spe�ific mormintelor sarmati
ce, fibule, oglinzi, brăţări cu capete deschise şi ornamentate cu cap de
şarpe, precum şi numeroasele mărgele de diferite forme şi culori, din
sticlă, au permis atribuirea mormintelor triburilor sarmatice şi datarea
lor în secolul II e.n., deci în faza timpurie a pătrunderii sarmaţilor la
vest de Prut7o.
2. Depozitul de lemne. In partea de sud a oraşului, fiind săpată o
movilă din lunea Bîrladului, au fost descoperite mai multe morminte de
inhumaţie, toate fiind deranjate. Din informaţiile obţinute de la munci
tori rezultă că trei morminte aveau scheletele întinse pe spate cu capul
t)rientat la nord şi picioarele la sud, gropile lor fiind săpate în mantaua
movilei. Din inventarul salvat provine o oală lucrată cu mîna din pastă
cărămizie (l\1. 1), o cană cu toartă lucrată la roată din pastă fină cenuşie
(M. 2) şi un pumnal de fier cu două tăişuri (l\1. 3). Primele două obiecte
au fost recuperate.
Pe baza ritului de înmormîntare şi a obiectelor descoperite, mor
mintele au fost atribuite sarmaţilor şi datate în secolul III e.n.7t.
In felul acesta la Bîrlad au fost i dentificate două necropole sarma
tice, una plană mai timpurie şi alta cu înmormîntări secundare în ma
vile mai vechi datînd, respectiv, în secolul II e.n. şi secolul III e.n.
C - d u . 24
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30. CIOCAN! (Corn. Perieni, Jud. Vaslui).

Vatra Satului. In curtea locuitorului C. Strat, pe un bot de deal
din Vatra satului, au fost descoperite mai multe morminte de inhumaţie
cu schelete in gropi înguste, adînci pînă la 1 ,30 m orientate; N-S. Din
această necropolă plană a fost salvat doar un singur mormînt. Acesta a
vea groapa mai îngustă la picioare şi cu prag de 30 cm, şi mai largă la
cap, unde la fel era un prag cu două trepte, prima de 10 cm şi a doua de
20 cm. Scheletul distrus parţial din vechime, zăcea pe spate, în poziţie
diagonală faţă de axul gropii cu capul spre NV, pe prima treaptă a pra
gului cruţat. Inventarul acestui mormînt se compunea din 7 vase lu
crate cu mîna (3) şi la roată (4), aşezate pe praguri : unul la cap, unul
lîngă picioare în partea stîngă lîngă genunchi şi cinci pe pragul de la
picioare, un ac de fier, o oglindă din metal alb cu ornament în re
lief şi diferite mărgele variate ca formă şi culori diverse din pastă de
sticlă, unele poleite cu aur şi aşezate în salbă, fiind găsite la gît, iar al
tele la picioare.
Această necropolă a fost atribuită sarmaţilor şi datată în secol ul
III e.n.72.
Astfel, la Ciocani a fost identificată o necropolă sarmatică plană.
datînd din secolul III e.n.

31. !VEŞTI (Corn. !veşti, jud. Vaslui).

Marginea de vest a satului. In vara anului 1 960, săpindu-se mai
multe gropi pentru insilozarea furajelor au fost descoperite mai multe
morminte de inhumaţie care fiind deranjate n-au putut furniza decît
unele informaţii incomplete. Cu toate acestea se poate preciza că este
vorba de o necropolă sarmatică plană, cu morminte de inhumaţie in
gropi adînci de la 0,90 m pînă la 1 , 10 m cu schelete în poziţie intihsă pe
spate capul la nord şi picioarele la sud. Din cele trei morminte dezveli
te s-au recuperat parţial unele obiecte. Astfel, din M. 2 provine o căni
ţă, in stare fragmentară, din pastă fină cenuşie lucrată. la roată, iar din
M. 3 provine o căniţă cu toartă din pastă fină cenuşie, lucrată la roată,
o zăbală de fier, un pumnal de fier cu două tăişuri, gardă din bronz, gă
sit lîngă braţul drept, precum şi o verigă de fier, după toate probabil i 
tăţile, fiind o piesă d e harnaşament.
Pe baza ritului de inmormintare şi a obiectelor din inventarul mor
mintelor, necropola de la !veşti a fost atribuită sarmaţilor şi datată în
secolul III e.n. 73.
ln acest fel la Iveşti a fost identificată o necropolă sarmatic<\ pla
nă din secolul III e. n.
In concluzie în zona Podişului Central Moldovenesc, numit şi Po
dişul Bîrladului, au fost descoperite 6 necropole plane (Vaslui, Poieneşti,
Unţeşti, Birlad (Fabrica de Confecţii), Ciocani şi !veşti), 1 necropolă cu
înmormîntări secundare in movile mai vechi (Bîrlad - Depozitul de
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lemne), 5 morminte plane izolate (Dăneşti, Popeşti, Şerboteşti, Ghermă
neşti şi Suseni) şi 1 mormintare secundară în movile mai vechi (Ră
cătău).
DEPRESIUNEA PRUT - ELAN

-

HORI N CEA

32. ŞULETEA (jud. Vaslui).

Movila Carului. In anul 1 950 colectivul şantierului arh('ologic ; >o
iana, condus de R. Vulpe, a efectuat o cercetare la Şuletea, explorînd
turnului numit "Movila Carului", unde s-a descoperit un mormînt de in
humaţie, sub vîrful tumulului, la adîncimea de 0,60 m. Scheletul, în
stare de conservare bună, era întins pe spate, cu b11aţele de-a lungul cor
pului, cu genunchii uşor îndoiţi şi plecaţi spre stînga, orientat cu capul la
VSV şi lipsit de inventar. Avîndu-se în vedere că îrt turnul au fost des
coperite şi alte morminte de inhumaţie, autorul descoperirii menţionea
ză că mormîntul 1 poate să aparţină epocii migraţiilor 7". I. Joniţă, luînd
in considerare orientarea şi poziţia scheletului din mormîntul 1 de la
Şuletea, îl atribuie sarmaţilor 75• In linii mari acest mormînt se datează
în secolul III e. n.
33. EPURENI (jud. Vaslui)

La sud de sat. In timpul unei cercetări de suprafaţă a fost desco
perit şi cercetat un mormînt sarmatic din secolul III e. n. Scheletul, cu
craniul în parte distrus, se afla întins pe spate, cu braţele de-a lungul
corpului, avînd orientarea nord-sud. în mormint s-au găsit o căniţă bi
tronconică din pastă fină lucrată la roată, un borcănel mic din pastă
brun-roşcată lucrat cu mîna, o fusaiolă tronconică, găsită lîngă falange
le mîinii drepte, o fibulă de bronz cu placă înaltă, o oglindă de met<:�l
alb cu tamga, mărgele de sticlă verde şi gălbuie, provenind de la poala
unei haine 16.
34. CIOINAGI (corn. Balinteşti, oraş Bereşti, jud. Galaţi)
In cursul săpăturilor arheologice efectu<:�te în anul 1 949 pe terito
riul satului Cioinagi au fost descoperite mai multe morminte de inhu
IV e. n. 7;. Gropile mormin
maţie, care au fost datate în secolele III
telor au adîncimi care variază între 0,85 m şi 1,05 m faţă de sol. Orien
tarea în general nord-sud, afară de un singur mormînt cu orientarea
sud-nord. Scheletele erau întinse pe spate, cu mîinile în lungul corpu
lui. în mormîntul 20 scheletul avea craniul deformat. Din cele patru
morminte numai două aveau obiecte, celelalte fiind lipsite de inventar.
Din inventarul mormintelor se remarcă o oală lucrată cu mîna din pastă
gălbui-roşcată, două ceşti lucrate la roată din pastă fin[t, aflate de o par
te şi de alta a craniului, o mărgică mare de sticlă şi o oglind<� de argint.
-
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Pe baza ritului de înmormîntare şi a i nventaruluf descoperit, necropola

1 de la Cioinagi - Balinteşti a fost datată în secolul IV e. n. şi atribuită
sarmaţilor 1�.
Astfel, în DeprcsiunPa Prut - Elan - Horincea au fost descope
rite o necropolă plană (Cioinagi - Balinteşti), un mormînt plan izolat
(Epureni) şi un mormînt în turnul, înmormîntare secundară în movila
mai veche (Şuletea).

CIMPIA SIRETULUI
3:i,

POI ANA (com. Nicoreşti, jud. Galaţi)

În cursul săpăturilor arheologice efectuate în 1 95 1 , în aşezarea ge
to-dacică dP la Poaiana a fost descoperit şi un mormînt de inhumaţie,
care conţinea un singur schelet de copil, avînd ca i nventar un ghioc, o
fibulă de bronz şi o perl{l de sticla. Mormîntul a fost datat î n secolele
II I-IV e. n. 1!1• La Poiana a fost deci descoperit un mormînt plan izolat,
care a fost apoi atribuit sarmaţilor.
36. Tr:CUCI (jud . Galaţi)

Movila de la vest de o raş. In 1 920-1 9 2 1 în vederea nivelării tere
n u l ui de aviaţie a fost distrusă o movilă în care a� fost descoperite pa
tru morminte de inhumaţie, cu schelete întinse pe spate, cu braţele de-a
lungul corpului. Orientarea era diferită. Două morminte erau orientate
nord-sud, un mormînt c-ra orientat vest-est şi un altul est-vest. In toa

te mormi ntele s-au găsit obiecte. Astfel în trei morminte erau vasei lu
crate la roaU1 din pastă cenuşie (mormi ntele 1 , 2 şi 3) şi anume căni aşe
zate la cap, precum şi un castron din pastă cafenie, aşezat lîngă genun
chiul stîng (mormîntul 3). Mormîntul 4, aparţinînd unui luptător, avea
ca inventar un pumnal de 0,40 m, aşezat la şoldul drept. Pe baza inven
tarului necropola a fost datată în epoca "La Tene" III sau chiar în timpul
dominatiei romane la Dunăre, fără să se facă o atribuire etnică 80• Mai
tîrziu, �ccropola de la Tecuci a fost atribuită sarmaţilor 81 •
37.

FOCŞANI (jud. Vrancea)

Str. Fundătura Comisiei Centrale, n r. 24 . Cu prilejul săpăturii unei
gropi de lut locuitorul Mohorea Mihai a descoperit întîmplător un mor
mint dP inhumaţie cu un bogat şi variat inventar. Cercetările au preci
zat că groapa mormîntului avea o formă rectangulară şi se adîncea în
sol pinf'1 ];., 1 ,55 m. In groapă s-a găsit un singur schelet întins pe spate, cu bra ţ e !<• de-a l ungul corpului , orientat nord-sud. După lungimea
oaselor s-a apreciat că aparţine unui adult. Craniul cu deformare artifi 
ciaEt . In mormint au fost găsite vase şi obiecte de podoabă. Ritual,
în
mormint. s - a i ntrodus �i o bucat[t de cretă, care s-a găsit în partea dreaphttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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tă a capului. Inventarul mormîntului cuprindea în primul rind o ceramică
fină, de calitate superioară lucrată la roată. Vasele, depuse în dreptul craniu
lui aveau şi capace. Astfel, din mor,mînt provine o cană cu toartă şi o afu
mătoare din pastă fină roşietică, un capac din pastă fină cărămizie, un
pahar şi un castron din pastă fină cenuşie . Obiectele de podoabă sînt de
două categorii, din metal şi mărgele diferite. Dintre obiectele de metal se
remarcă în primul rînd fragmentele a două oglinzi de bronz, din care
una era poleită în alb şi avea decor în relief. Alături de acestea s-au
găsit fragmente de inele şi spirale de bronz, o brăţară de bronz cu ca
pete lăţite, două obiecte de bronz neprecizate ca întrebui nţare. Cele mai
numeroase obiecte sînt reprezentate de mărgele variate ca formă şi di
mensiuni, din sticlă şi coral, roşii, albe, verzi, gălbui, portocalii, violete, al
cătuind un colier �i găsite lîngă gît (circa 200, dintre care 19 de lapislazuri,
în formă de pastilă de culoare brună şi vloletă). în mormînt s-au găsit şi
o monedă de bronz emisă în anul 354 în timpul domniei împăratului Con
stantinus II (337-361). Se menţionează şi prezenţa unui colţ de mistreţ,
perforat, folosit ca amuletă, precum şi o piatră semiopacă cu chenar de
bronz 1:1:1.
Mormîntul de inhumaţie de la Focşani a fost studiat comparativ de
S. Morintz, care, bazîndu-se pe ritul de înmormîntare, orientare, defor
marea craniană, depunerea rituală de cretă şi afurnătoare, precum şi pe
prezenţa mărgelelor de tip sarmatic, şi în deosebi a celor de lapislazuri,
1-a datat în secolul III e. n., atribuindu-1 sarmaţilor roxolani şi afirmînd
totodată, că moneda nu-i aparţine 83,
Astfel, Ia Focşani a fost descoperit un mormînt sannatic plan
izolat.

38. ŞENDRENI (municipiul Galaţi, jud. Galaţi).
SMT Şendreni. In anul 1 955, cu prilejul unei săpături în curtea
SMT Şendreni, a fost descoperit într-o movilă un mormînt de inhuma
ţie, cu scheletul întins pe spate, braţele dC'-a lungul corpului, orientat
nord-sud, cu deformare craniană artificială însoţit de un inventar foar
te bogat. Aparţinînd probabil unei femei mormîntul conţinea trei stră
chini lucrate la roată de factură provincial romană, aşezate lîngă cap,
două ceşcuţe cu toartă aşezate la picioare şi conţinînd cereale carboni
zate, o oglindă de bronz de tip sarmatic cu decor în relief, un clopoţel
de bronz, trei fragmente de fibule din bronz, doi cercei din metal a;J.b.
douăzeci şi şase de mărgele de forme şi culori variate din os, bronz, car
neol, chihlimbar şi sticlă. Mormîntul a fost atribuit sarmaţilor şi datat
în secolul III e. n. w.. Descoperirea întîmplătoare de la Şendreni repre
zintă o înmormîntare secundară într-o movilă mai veche.
Astfel, în Cîmpia Siretului, înglobînd şi confluenţa Bîrladului, .au
fost descoperite o necropolă cu înmormîntări secundare în movilă mai
veche (Tecuci) şi trei morminte sarmatice izolate, dintre care două plane
(Poial"a şi Focşani) şi umil reprezentînd o înmormîntare secundară în
mov]
·i ve< he (Şendreni).
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Totalizînd descoperirile mai sus menţionate pe unităţi geografice

mari vom observa că in Cîmpia Moldovei au ieşit la iveală 15 (cincispre
zece) necropole şi 4 (patru) morminte izolate, in Podişul Moldovenesc, 7

(şapte) necropole şi 7 (şapte) morminte izolate şi in Cîmpia Siretului, în
globînd şi depresiunea Prut - Elan - Horincea, 2 (două) necropole şi 5
(cinci) morminte izolate (tabelul nr. 1).

Tabelul Nr. 1
Descoperirile sarmatice din Moldova
Complexe funerare
Nr.
crt.

-

Subunităţi geografice

1

Cimpia Moldovei

2

Podi.�iul Central Moldovenesc

Necropole

--

Depresiunea Prut - Elan

rin cea

3

4

· --

l

Cîmpia Siretului
Total

-

Ho-

Morminte
izolate

~

Total

5

20

7

6

13

1

2

3

3

4

16

40

--+.--1

Din statistica prezentată in tabelul nr. 1 constatăm in primul rind
că cele mai multe complexe funerare se localizează in Cîmpia Moldovei,
o regiune de stepă propice vieţii nomade şi semisedentare a triburilor
sarmatice, semnalindu-se aici 15 necropole, precum şi cele mai nume
roase cimitire cu înmormîntări de copii, adolescenţi, maturi şi bătrini
(23 morminte la Pogorăşti, 22 la Probota, 14 la Valea Lupului, 13 la Tru
şeşti). In al doilea rind identificarea numai a nouă necropole in restul
Moldovei, fiind preponderente cele de morminte izolate, sugerează ideea
unor pătrunderi şi în Podişul Central Moldovenesc şi zona colinară a Tu
tovei în drumul sarmaţilor spre Cîmpia Munteniei, spre Bărăgan, folo
sind drept culoar, nu numai depresiunea Prut - Elan - Horincea, con
fluenţa Bîrladului cu Siretul, ci şi Cîmpia Siretului.
De altfel, numărul mai mic de vestigii sarmatice in Podişul Central
Moldovenesc (excepţie făcînd necropolele de la Poieneşti cu 23 morminte şi Unteşti cu 14 morminte), semnalindu-se ş� prezenţa unor grupe mici

de populaţie sarmatică (cite patru morminte la Cioinagi şi Tecuci şi o in
mormintare secundară, în movile mai vechi la Răcătău), ne îndreptăţeş-
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te ideea că in această regiune a Moldovei sarmaţii s-au infiltrat in me
diul băştina� in grupe mici, trecind mai departe spre Dunărea inferi
oară şi mijloci-e, fiind atraşi de mirajul Imperiului roman.

Tabel

Nr. 2

'Cronologia descoperirilor sarmatice din Moldova
Necropole şi morminte izolate
Subunităţile

Nr.

geografice

crt.

ale Moldovei

1

Cîmpia Moldovei

--

2

--

3

Podişul Central
Moldovenesc
Depr.esiunea Prut Elan - Horincea

--

4

Cîmpia Siretului

--

Total

!-II 1 Il 1 II-III l III 1!11-IV 1 IV
_1,_2 5 5 1 6
2 7 1
2 1
2 2
1 5 7 16 5 6
Secolele

-

--

-

-

3

-- -- --

-

-

--

--

-- --

--

-

-

-- --

-

--

-

-- --

-

--

Total

20
13
3
4

--

40

Studierea complexelor funerare sarmatice ne oferă
posibilitatea
stabilirii, pe baza materialului arheologic, a diverselor contacte pe care
le-au avut neamurile sarmatice in deplasarea lor spre apus.
Din analiza ceramicii şi a celorlalte obiecte de inventar s-a văzut
cu claritate că sarmaţii pătrunşi pe teritoriul de la apus de Nistru şi
Prut şi la Dunărea de Jos au imprumutat unele elemente ale culturii
geto-dacice, �i carpice, fiind influenţaţi totodată şi de civilizaţia romană.
Pătrunşi în Moldova, treptat, încă de la sfîrşitul secolului I e. n. şi
începutul secolului II e. n., după cum o dovedesc descoperirile sarmati
ce de la Ştefăneşti, Vaslui, Unteşti, Ciorani, Birlad - Fabrica de cără
mizi, sarmaţii au convieţuit cu geto-dacii.
După cucerirea Daciei de către romani, sarmaţii au pătruns masiv
în regiunile răsăritene şi sudice extracarpatice, convieţuind in Moldova
cu costobocii şi carpii.
Majoritatea complexelor funerare sarmatice din Moldova datează
III e. n. şi denotă o certă influenţă carpică, în deosebi in
ceramică. Astfel, cercetările recente referitoare la cultura carpică au con
tribuit la precizarea faptului că sarmaţii au reluat de la carpi, fără a
aduce vreo modificare, căniţele lucrate la roată din pastă fină de diverse
tipuri �i variante, cu corpul bitronconic, globular, arse la roşu şi cenu
din secolul

şiu,

a

ct1ror tehnică de lucru denotă originea geto-dacică
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In acelaşi timp, tocmai în perioada cînd sarmaţii inferiori numeri
ceşte in Moldova au acceptat hegemonia carpilor ca rezultat al convietui
rii lor cu aceştia, se constată prezenţa ceramicii de tip sarmatic în. ilşe
zările şi ncropolele daco-carpice. In sprijinul acestei afirmaţii pledează
descoperirea in mediul daco-carpic a vaselor cu torţi zoomorfe ca cele
descoperite în aşezările de la Buhalniţa şi recent în Podişul Sucevei, re
giune unde sarmaţii n-au pătruns. Este o dovadă că aceste elemente ale
culturii materiale sarmatice au fost prelucrate şi asimilate în mediuJ
carpic, ca urmare a unor relaţii strînse între aceste două popoare.
Ceramica de tip sarmatic cu torţi zoomorfe a fost descoperită în
necropolele carpice, după cum o dovedesc descoperirile de la Poieneşti,
Bărboasa şi Gabăra. Aşa cum s-a amintit mai înainte, aceste vase, folo
site ca urne funerare, se caracterizează prin torţile care sint reprezenta
te miniatura! ale unor urşi sau ursuleţi.. Aceste animale sînt redate fie
în stare de pîndă, fie în stare de repaos, manifestind o realizare artistică
naturalistă. Prezenţa şi altor urne cu torţi ovale, terminate cu proemi
nenţe sau cu cupule, amintind de cazanele de bronz de tip; scitico-sar
matic, sint şi ele o dovadă a prelucrării in mediul geto-dacic şi carpic al
modelelor sarmatice.
In ceea ce priveşte cazanul de la Calu, cu două torţi ovale şi cu
cîte trei cupule la fiecare toartă, descoperit într-o aşezare geto-dacică,
datînd dintr-o perioadă de maximă înflorire a statului geto-dacic, s-a
presupus că face parte din obiectele ajunse pe calea comerţului cu sar
maţii, aflaţi atunci la periferia estică a lumii geto-dacice cu care abia au
venit în contact. S-ar fi putut să proyină şi din raiduri de caracter răz
boinic. Faptul că din punct de vedere al ornamentelor acest cazan se a
seamănă cu ceramica de tip sarmatic mai sus amintit, la fel ca şi eera
mica cu torţi ovale şi cu proeminenţe care se aseamănă cu cazanul sci
t'O-sarmatic din secolele I-IV e. n. de la Avrămeni sugerează aceeaşi
idee a influenţelor sarmatice asupra mediului daco-carpic şi carpic din
Moldova.
Dovada acestor relaţii o constituie şi descoperirea de alte obiecte
de tip sarmatic în mediul băştinaş din Moldova. Astfel, fibulele de tip sar
matic găsite la Butnăreşti şi Pădureni şi care datînd din secolul III e. n.,
reprezintă o mărturie certă a convieţuirii sarmaţilor în perioada de m a
ximă răspîndire a lor în Moldova cu carpii, pe care i-au acceptat ca stă
pînitori. In plus, constatăm, pe baza descoperirilor de la Gabăra, o in
fluenţă puternică sarmatică in mediul carpic, dovedită de descoperirea,
atît in necropola de incineraţie, cit şi in necropola de inhumaţie a unor
clopoţei de tip sarmatic. D upă cum se ştie, aceste obiecte reprezintă ele
mente sigure de atribuire etnică, intocmai ca şi podoabele.
Cele mai caracteristice podoabe de tip sarmatic, descoperite în
complexe funerare sarmatice din Moldova, sînt· oglinzile de metal, de
bronz sau de metal alb şi argint. Descoperirea a numeroase oglinzi de
tip sarmatic mai ales in necropolele de incineraţie carpice din Moldova,
reprezintă dovada relaţiilor strinse intre carpi şi sarmaţi, de la care au
preluat aceste obiecte de podoabă. Subliniem că in Moldova s-a răspindit
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro

RELAŢII SARMATO·J?ACO-ROMANE

89

cel mai mult tipul de oglindă tamga, denumit sarmato-carpic. In necro
polele carpice s-au descoperit numeroase oglinzi de tip sarmato-carpic.
Astfel, la Vîrteşcoiu s-au găsit trei exemplare, toate avînd pe revers un
semn care seamănă cu litera H, în poziţie culcată. Oglindă asemănătoa
re a fost descoperită şi la Bărboasa. Tot aici a fost găsit ş� un fragment
de oglindă, care avea un ornament. Fragmente de .oglinzi sarmato-carpi
ce, provin şi din necropolele de la Poieneşti şi Dumitreştii Gălăţii 86. Cele
mai multe exemplare însă s-au descoperit în necropola de incineraţie de
la Pădureni şi anume şapte exemplare întregi. Oglinzile de la Pădureni
prezintă un ornament geometric, redînd roata cu spiţe şi butuc sau în
formă de litera H, asemănător ornamentelor de pe oglinzile de la Vîr
teşcoiu. Un alt ornament este redat sub forma unor raze pornind din
tr-un punct central ca pe oglinda găsită în necropola de incineraţie de
la Butnăreşti. La Pădureni sînt şi exemplare cu ornamente compli
cate t!i.
Considerate simboluri solare, oglinzile au fost preluate de sarmaţi
de la populaţiile din Orient. In mediul sarmatic aceste simboluri sînt re
date pe oglinzi sub forma de cercuri cu proeminenţă la mijloc, pătrate,
dreptunghiulare, romburi, linii frînte, ajungîndu-se la acele simboluri
care par a reda unele litere, fie H, în poziţie culcată, fie S împerechiat.
Aceste podoabe au fost preluate de la sarmaţi de popula;ţia autohtonă din
Moldova şi Muntenia după cum o dovedeşte şi descoperirea unui tipar
intreg şi a altor trei fragmente de turnat oglnzi la Bucureşt - Mili
tari. Gh. Bichir, afirmă, pe baza acestei descoperiri că in mediul autoh
ton au existat ateliere de turnat oglinzi, meşterii putînd fi băştinaşi şi
sarmaţi t!H, Carpii, aşa cum rezultă din descoperirile de oglinzi din ne
cropole, au preferat oglinzile din metal alb, avînd pe avers simboluri so
lare. Aceste obiecte pe lîngă rolul lor de podoabă, de ornament, au avut
şi un rol magic. Unele fragmente de oglinzi au fost folosite şi ca amu
lete, după cum o dovedeşte descoperirea de la Broscăuţi, unde in mor
mînt s-a găsit un fragment de oglindă găurit, pentru a fi purtat la gît,
ca şi o oglindă întreagă cu toartă perforată.

In cadrul podoabelor folosite de daco-carpi un loc important îl o
cupă diferitele mărgele, de mărimi, forme şi culori variate. Intocmai ca
în mormintele sarmatice, unde s-au găsit şiraguri întregi de mărgele şi
in necropolele daco-carpice se întîlnesc numeroase mărgele. Prezenţa în
tr-un număr impresionant de mărgele în necropolele carpice este expli
cată tocmai prin contactul strîns pe care I-au avut carpii cu sarmaţii.
In acelaşi timp bogăţia inventarului din necropolele carpice reflectă şi
gradul de bunăstare al acestora, ca neamuri independente, care-şi pro
curau bunuri materiale, atît prin comerţ, cît şi prin incursiun� prădal
nice în imperiu. In necropolele carpice se întîlnesc mărgele tipic sarma
tice, cum sînt cele de lapislazuli, de sticlă, de cornalină, de calcedoniu, de
coral. Cele mai multe s-au găsit în necropolele de la Poieneşti, Pădu
reni, de unde provin perle de coral şi calcedoniu sticlos, 89 Bărboasa, unde
alături de perle de lapislazuli s-au găsit şi mărgele de calcedoniu şi cor
nalin Do. Mărgelele de lapislazuli sînt bine docume:1tate în mediul sarhttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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matic din stepele nord-pontice. Pătrunse in mediul carpic prin interme
:diul sarmaţilor aceste mărgele se răspîndesc in deosebi in secolul II e. n.
In fine, contactul sarmaţilor cu romanii, dovedit de prezenţa unor
·vase de factură romană în complexele funerare sarmatice din Moldova,
. dovedeşte o convieţuire mai îndelungată la graniţele nord-dunărene ale
. imperiului roman, unde neamurile sarmatice ale roxolanilor îşi fac apa
riţia de timpuriu. Aceasta o dovedeşte mormîntul sarmatic de la Olă
neşti de pe malul drept al Nistrului, în care s-au găsit obiecte de pro
venienţă romană. Contactul s-a stabilit intr-o vreme, cînd, în Moldova,
sarmaţii abia pătrund în valuri sporadice. Presiunea mare a triburilor
sarmatice spre sud, în imperiul roman este bine cunoscută în izvoarele
scrise. Locul iazigilor plecaţi spre apus, între Tisa şi Dunăre, deveniţi
clientelari, îi iau roxolanii, a căror activitate la Dunărea de Jos pericli
tează controlul roman la Dunărea de Jos.
Activitatea desfăşurată de guvernatorul Moesiei, Tiberiu Plautius
Silvanus între anii 5 7 şi 67 e. n. dovedeşte că presiunea exercitată la
Dunărea de Jos de către roxolani punea in primejdie controlul romani
lor de-a lungul graniţei Dunării şi în Marea Neagră. Probabil, că la acea
vreme, triburile sarmate provocau pagube şi populaţiei băştinaşe ge
to-dacice. Deşi transferul celor 1 00.000 de "transdanumbieni", adică de
. locuitori din zonele de la nord de Dunăre, a produs o golire de populaţie
în Cîmpia Munteniei, totuşi aceasta n-a fost ocupată de roxolani, căci
cel mai vechi mormînt sarmatic descoperit la Ulmeni datează din seco
lele . II-III e. n. In vremea aceasta roxolanii işi consolidează poziţiile pe
Nistru şi probabil, de acolo, împreună cu băştinaşii geţi de pe Nistru,
produ� raiduri războinice la Dunărea de Jos. Din această zonă îşi de!'fă
şoară şi activitatea paşnică de nomadizare şi semi-sedentarizare in cim
piile Moldovei şi Munteniei, deoarece la inceputul secolului II e. n. roxo
lanii participă efectiv la luptele dacilor cu romanii, fiind vecinii răsări
tem ai dacilor.
Semnificatjv din punctul de vedere al repartiţiei geografice a sar
maţilor . in vremea cuceririi Daciei de către Traian este faptul că atunci
cînd romanii au cucerit linia de castre din preajma dealurilor Munte
niei, populaţia locală, după cum o dovedesc descoperirile de la Drajna
de Jos, era dacică. Aşa cum o dovedesc şi descoperirile sarmatice din
Moldova sarmaţii n-au pătruns dincolo de Siret, in zona deluroasă şi in
Subcarpaţi. Descoperirile da la Gabăra, Poiana - Dulceşti, şi altele mai
noi din Podişul Sucevei, dovedesc doar o influenţă sarmatică, şi aceasta
datorită carpilor, sub hegemonia căr()ra in secolul III e. n. sarmatii se
răspîndesc in grupuri mai mari pe teritoriul Moldovei, convieţui nd cu
daco-carpii.
Către sfirştul secolului III e. n. situaţia se va schimba. Presiunea
goţilor pe de o parte şi apariţia alanilor, alt neam sarmatic, va determi
na o deplasare a sarmaţilor din zonele mai sus amintite. O parte a ro
xolanilor vor migra spre apus către zonele ocupate de iazigi. O pJrte vor
accepta hegemonia carpilor şi nu vor mai fi menţionaţi în izvoarele scri
se. La graniţa imperiului roman la Dunărea inferioară şi mijlocie îşi fac
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apariţia neamurile "barbare" care atacă impetuos imperiul. Aceste ac
ţiuni vor fi întreprinse cu succes de daco-carpi şi apoi de goţi.
Astfel, in regiunile răsăritene şi sudice carpato-dunărene populaţia
băştinaşă, daco-carpică, în contact cu neamurile sarmatice pătrunse aid
de la sfîrşitul secolului II e. n., şi-a dezvoltat propria sa'· cultură mat<:>
rială şi spirituală in strîns contact cu sarmaţii, influenţindu-se reciproc,
asimilînd totodată şi numeroase elemente ale culturii romane, cu care
.au venit in contact nemijlocit atit daco-carpii, cit şi sarmaţii.

Studierea antichităţilor sarmatice de pe teritoriul României a fost
în trecut o problemă dificilă şi controversată. Ştirile istorice furnizate de
izvoarele scrise din antichitate, deşi sporadice şi lacunare, au m�ritul de
a fi precise, în ceea ce priveşte repartiţia geografică a neamurilor sar
matic:e din stepele nord-pontice. De asemenea, ele ne dau date pr.::cisc şi
asupra deplasării succesive a acestor neamuri spre apus. Astfel, este bine
ştiut că după plecarea iazigilor de la Dunărea de Jos, locul lor· a fost
ocupat de roxolani. Aceştia s-au menţinut în această regiune de la mij
locul secolului I e. n. pînă către mijlocul secolului III e. n. In această
vreme, cu deosebire către a doua jumătate a acestui secol din urmă, se
produc vestitele lupte dintre romani şi alte seminţii barbare, protago
niştii atacurilor asupra imperiului roman fiind dacii, carpii şi goţii.
Această conjunctură istorică la Dunărea de Jos a determinat pe
unii arheologi şi istorici să-şi indrepte cercetările in direcţia descoperiri
lor şi datării antichităţilor sarmatice. Datorită unor importante desco
periri de complexe funerare sarmatice în Moldova şi Muntenia, au putut
să apară şi primele sinteze.
Astfel in 1 960, I. Nestor scria capitolul despre sarmaţi in Trata
tul de Istoria României, voi. I, de sub redacţia C. Daicoviciu. Autorul
menţiona în studiul său de sinteză următoarele descoperiri sarmatice
din Moldova : Mitoc, Ştefăneşti, pe valea Prutului, Truşeşti, Glăvăneştii
Vechi, Larga, Jijia, pe valea Jijiei şi Valea Lupului şi Holboca, pe valea
Bahluiului, Poieneşti, Epureni, Cioinagi - Balinteşti şi Tecuci, din zona
Podişului Bîrladului, precum şi Focşani şi Şendreni din Cîmpia Siretu
lui, prelungirea Cîmpiei Munteniei. In felul acesta, au fost generalizate
tocmai rezultatele cercetărilor arheologice efectuate începînd cu anul
1949 sub egida Academiei R. S. România, intrînd în circuitul ştiinţific
rezultatele obţinute in urma studierii a unsprezece complexe funerare
sarmatice din Moldova, datate la acea vreme, în secolele III-IV e. n. 91.
După cîţiva ani a apărut studiul lui 1. Ioniţă, consacrat vestigiilor
sarmatice din Moldova, în care, în legătură cu descoperirile de mare va
loare istorică de la Pogorăşti, se face un bilanţ al descoperirilor sarma
tice din Moldova în 1 960-1 964." Cu acest prilej se cercetează comparativ
unele complexe mai vechi şi altele noi şi pe baza unor elemente de data
re certă, se încearcă, cu rezultate pozitive, o datare mai exactă a multor
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro

R. A.

92

MAZlLU

complexe funerare sarmatice din Moldova. Autorul a generalizat rezul
tatele obţinute în urma cercetării a douazeci şi două de necropole şi
morminte izolate sarmatice, majoritatea acestora
datînd din secolul
III e. n.
Era perfect normal ca in 1970 autorii importantei lucrări monografice
"Aşezările din Moldova. De la paleolitic şi pînă în secolul al XVII-lea ..,
menţionînd descoperirile de la Truşeşti, Probota, Pogorăşti şi Vaslui, să
discute comparativ diversele aspecte pe care le ridica problema sarma
ţilor din Moldova şi să ajungă la următoarea concluzie : "In urma a
cestor cercetări s-a coborît data pătrunderii sarmaţilor în Moldova în
secolul al III-lea şi eventual chiar în secolul II e. n., după cum pare să
se întrevadă din descoperirile de la Probota şi Vaslui şi s-au conturat
în genere, caracteristicile culturii sarmatice din secolele II şi III e. n . ,
inclusiv pc teritoriul Moldovei" u:!.
Totodată, cercetările arheologice efectuate în sudul Moldovei, 1a
Barboşi, în castrul roman, au scos în evidenţă prezeaţa romanilor in
această importantă parte a imperiului la graniţa de la Dunărea de J os
pînă ia mijlocul secolului IV e. n. In. acest context, contactul neamuri
lor sarmatice cu romanii în zona nord-dunăreană s-a prelungit destul de
mult. Aşa se explică şi prezenţa unor obiecte de cert� factură provin
cial romană în complexele funerare sarmatice din nord-vestul Mării Ne
gre, mai ales la apus de Nistru, datate în secolele I-II e. n.
Prezenţa romanilor la nord de Dunăre explică răspîndirea produ
selor de factură romană nu numai în mediul sarmatic ci şi al daca-car
pilor, ceea ce permite o datare mai exactă, pe baza amforelor romane, a
aşezărilor daci�-::- din întreaga Moldovă.
In ceea ce priveşte centrul şi nordul Moldovei, inclusiv Podişul
Sucevei şi cîmpia stepică a Jijiei, în ultima vreme au fost descoperite
multe aşezăii daco-carpice şi dacice, care aduc o importantă completare
la cunoaşterea răspîndirii culturii dacice în această parte a ţării unde
populaţia autoht.onă a venit în contact cu sarmaţii. Aşa cum au precizat
cercetările efectuate de N. Gostar, această populaţie a fost identificata
cu costobocii din izvoarele antice. Dar, după cum o dovedesc descoperi
rile din alte zone ale Moldovei, sarmaţii au pătruns şi în Podişul Central
Moldovenesc venind în contact cu carpii. Pătrunderea timpurie a roxo
lanilor în această parte a Moldovei este dovedită de descoperirea necro
polelor sarmatice de la Vaslui, Unţeşti şi Bîrlad (Fabrica de confecţii).
In stadiul actual al cercetărilor, pe baza generalizării rezultatelor
oferite de studirea a patruzeci de complexe funerare sarmatice, devine
edificatoare concluzia că necropolele şi mormintele izolate sarmatice sînt
localizate, nu numai în regiunea stepei Jijiei, ci şi în regiunile colinare
ale Podişului Moldovenesc, în depresiunea Prut - Elan - Horincea şi
în î:n.�ia Si:retului. Ele lipsesc total in regl unea subcarpatică pe 'malul
drC' �t al Siretului. În această zonă s-a manifestat doar influenta sarr.-.ati
că în mediul autohton, după cum o dovedesc obiectele i c cra � i' a de tip
sarmatic găsite in necropolele de inhumaţie şi incineraţie de la Gabăra
şi din aşezarea de la Poiana - Dulceşti, In felul nc.csta, atît desco ;_c�·i�
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riie din complexele funerare sarmatice, cît şi descoperirile de obiecte de
tip sarmatic în aşezările şi necropolele dacilor liberi din Moldova lămu
resc, din ce în ce mai bine, caracteristicile culturii materiale şi spiritua
k ale neamurilor sarmatice pătrunse în Moldova, reprezentînd dovada
cu ntactului nemijlocit al dacilor şi carpilor cu sarmaţii.
Cercetarea comparativă a complexelor funerure sarmatic0 a fc!cut
posil.Jib. precizarea deosebit de importantă a prezenţei sarmaţilor, rox()
i a n i în Moldova încă din secolul II e.n., ca şi a ultimului val sarmatic în
;�on�1, d atat în secolul IV e.n. şi aparţinînd alanilor.
In ceea ce priveşte problema existenţei presupusului imperiu al ro
xolanilor în zona nord-dunăreană încă din secolul I e.n . recentele des
coperiri sarmatice, atît din Moldova, cît şi din Muntenia, infirmă aceas
tă ipoteză. Astfel, în urma descoperirilor de la Ulmeni se dovedeşte pre
zenţa roxolanilor în Cîmpia Munteniei în secolul II c.n. Analogiile pri
v ind obiectele descoperite la Ulmeni cu cele de la Probota, constatîndu-sc
existenţa în ambele complexe funerare sarmatice a mărgelelor aplatisa
te de chihlimbar şi a unor obiecte de metal usemănătoare, în speţă, a
oglinzilor metalice, precum şi a deformării artificiale a craniului, pri
lejuiesc concluzia că ambele complexe datează cel mai tîrziu de la sfîrşi
tul secolului II e.n . !l:l.
In felul acesta, problema datării şi rolul jucat de sarmaţi în Mol
dova ca şi în Muntenia, începînd cu secolul II e.n. estl' pe deplin el uci
dată dC' descoperirile arheologice din ultima vreml'.
Grupurile sarm ati ce ale alanilor 0� puternic i nfluc•n ţaiP de ci viliza
ţi a romană s-au menţinut în regiunile de stepă din Valea J ijiei şi Ba
hluiului în regiunile r[lsăritene extracarpatice pînă în secolul IV e.n.,
cînd după cum este bine ştiut, au fost surprinse de cumplita năvală a huni
lor din 375-376 e.n. \lf•.
Astfel, devine concludentă încercarea de aprofundare nuanţată a
procesului local de romanizare a populaţiilor libere, aflate dincolo de li
mes-ul imperiului roman, în spaţiul estic extracarpatic de la nord de
Dunăre şi care s-au aflat, în decursul secolelor I-IV e.n., în contact di
rect cu civilizaţia romană, aşa cum a precizat în ultimele sale studii mult
regretatul istoric Nicolae Gostar 9li.
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CONTRl BUTIONS AU PROBLEME DES RELATIONS SARMATO-DACES ET
SARMATO-ROMAINES A LA LUMIERE DES DECOUVERTES
.
ARCHEOLOGIQUES DE LA MOLDOVIE.

L'etude comparative de 40 complexes sarmates datant des 1-er-IV-e siecles
n.e. decouverts en Moldovie a pennis la precision de la chronologie de la pene
tration graduelle des Sannates ă l'ouest d u Prut et de leur repartition -geogra

phique en Moldavie, ou ils ont cohabite avec la population autochtone dare et
daco-carpique.
Les donnees statistiques (v. 1 et 2) indiquent une presence massive des Sar
mates dans la Plaine de la Moldavie, ou la decouverte de 20 complexes funeraires
(necropoles et inhumations isolees) prouve une cohabitation pacifique des Sanna
tes avec la population autochtone et un contact prolonge de quatre siecles avec
d'importantes consequences dans la cristallisation de la civilisation dace et daco
carpique dans le zone etudiee.
L'existence des vestiges sarmates datant des I I-e-Ul-e siecles n.e. dans le
Plateau Central Moldave (13 complexes) et dans la Plaine de Siret comprenant
la Depression Prut-Eian-Horincea (7 complexes) datant des III-e-IV-e siecles
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u.e., repr�sentent la preuve de la p�netration graduelle des Sarmates tant dans la
Plaine de Ia Muntenie qu'au Bas-Danube vers l'Empire Romain.
Ainsi, nous considerons que les Sarmates se sont trouves en contact avec
la civilisation romain dans la region etudiee jusqu'â l'invasion des Huns pendant
les annees 375-376 n.e. ce qui confirme l'idee que le processus local de romani
sation dans l'espace d'est carpato-danubiano-pontique, au-delA du limes de l'Em
pire Romaln, necessite une recherche nuancee, comme l'a souligne le bien connu
historien et arcMologue Nicolae Gostar.
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
Vll-VIII, 1985-1986

CERCETARILE ARHEOLOGICE DIN AŞEZAREA
AUTOHTONA DE LA BIRLAD - VALEA SEACA
(CAMPANIA 1 985)

UNELE CONSIDERAŢII ASUPRA CRONOLOGIEI AŞEZĂRIJ
VASILE P ALA DE

Săpăturile din anul 1985 au urmărit epuizarea sectorului în care,

in campaniile anterioare, au apărut urme ale unor activităţi metalurgi

-�e

legate de obţinerea fierului din soiurile feruginoase locale şi de pre
lucrare a bronzului la cald prin turnare şi la rece prin batere 1• Obiec
tivul principal al cercetărilor a fost surprinderea unor eventuale urme
ale instalaţiilor de redus minereul de fier, de prelucrare a fierului cît şi
a celor legate de activitatea de turnare a bronzului. Astfel, pe suprafaţa
rămasă nccercetată. au fost.*asate şase secţiuni cu lungimea de 65-70 m
şi lăţimea de 1 m cu adincimea cuprinsă între 0,80-1,60 m. Pentru de
limitarea complexelor arheologice surprinse pe cele şase secţiuni au fost
deschise opt casete însumînd în total o suprafaţă de peste 500 m2. Pe
această suprafaţă au fost descoperite şi cercetate un bordei pe jumă
tate adîncit în sol (B. 21), o locuinţă de suprafaţă (L. 23), o construcţie
anexă folosită ca locuinţă sezonieră (notată şopron 10), două gropi (nr.
40 şi 41) şi o vatră de foc în afara locuinţelor (V. 1 1).
Bordeiul pe jumătate adîncit în sol este de formă rectangulară col
ţurile rotunjitt, orentat cu faţa spre sud. Acesta at•e laturile lun�i
(pe axa nord - sud) de 5,50 m, iar cele scurte (pe axa est - vest) de 4,20 m
şi adîncimea de 1,02 m de la suprafaţa actuală a solului (0,80 m sub ni
velul antic de călcare). Intrarea în bordei, amenajată în trepte cu des
chiderea de 1,50-1,70 m, se afla pe mijlocul laturii sudice a acestuia.
Pentru susţinerea acoperişului au fost fixate pe mijlocul laturilor de
nord şi de sud cîte două furci ale căror gropi circulare de 0,50 m în
diametru, adînci de 0,50-0,70 m, se aflau la distanţă de 0,30 m intre
ele (Fig. 1/1 ; 15/2). Pe latura de nord gropile fuseseră săpate la 0,30 m
distanţă de peretele bordeiului, iar cele de pe latura de sud la 1 m in in
teriorul încăperii, faţă de treptele gîrliciului de intrare. Acoperişul in
două ape se sprijinea, probabil, pe două grinzi longitudinale fixate pe ca
petele furcilor pereche, realizindu-se astfel o pantă de scurgere mai
lnclbtată iar în interior un plafon orizontal intre grinzile respective. O
parte din grinda de pe latura vestică a fost surprinsă pe o lungime de
1 ,20 m, incepind de la peretele nordic al bordeiului ; lemnul carbonizat
al acesteia indică o grindă de secţiune circulară cu diametru, probabil,
de 0,25 m.
Podeaua bordeiului, bine bătătorită ca urmare a unei locuiri înde�
lungate, era încărcată, mai ales pe jumătatea sudică, cu lut adus pe pihttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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doare şi depus în straturi succesive. Intre straturile de lut astfel depus
se aflau numeroase surcele rezultate de la operaţiile de cioplire a cor
nului de cerb. In interior, pe podea, în faţa intrării şi spre mijlocul latu
rilor de est şi de vest se aflau depozitate, in cantităţi relativ reduse,
bucăţi de coarne de cf'rb în diferite etape de prelucrare (fig. 2/1 - 3 , 6 17 ; 3/1 - 10, 12 - 1 4 ; 4/1 - 3, 6, 9, 13, 14 ; 5/1 - 14, 1 7, 19, 21, 23
3 1 ; 6. 1 , 3 , 4,
1 1 , 13). Asemenea bucăţi prelucrate cit ş i surcele re-
zultate de la operaţiile de cioplire a cornului de cerb se aflau pe toată
suprafaţa podelei răspîndite fără nici o ordine. Aproximativ la mijlocul
bordeiului pe podea se afla un pieptene întreg cu dinţii uzaţi ca urmare
a unei îndelungate şi intense utilizări. In afara cornului de cerb şi a sur
celelor pe podea se mai aflau fragmente ceramice lucrate cu mîna şi mai
ales la roată, oase de animale, o fusaiolă de lut, o piesă de lut piramida
lă întreagă şi fragmente de la alte asemenea piese cît şi zgură de fier
compactă (lupă fragmentară). Fragmente ceramice mai numeroase se a
flau şi in pămîntul de umplutură cu 0,30 m mai sus de podea. Stratigra
fic, în umplutură distingem următoarele depuneri : o depunere de as
pect cenuşos groasă de 0,08-0, 10 m acoperind suprafaţa podelei peste
care se afla o depunere formată din pămînt negru măzărat, steril, groa
să de 0, 10-0, 15 m acoperind depunerea cenuşoasă, cornul de cerb pre
lucrat, surcelele şi fragmentele ceramice de pe podea. Această depunere
provine, probabil, de la pămîntul care acoperise bordeiul, deoarece de
punerea următoare pînă la urnplerea gropii acestuia avea din nou un as
pect ccnuşos, cuprinzînd iarăşi fragmente ceramice, oase de animale şi
cîteva bucăţi de corn de cerb etc. Aşa se explică faptul că resturile car
bonizate provenind de la grinda transversală de susţinere a acoperişu
l u i se aflau sub depunerea de pămînt negru măzărat amintită.
ln privinţa modului de organizare a procesului de producţie re
marcăm faptul că deşi pe toată jumătatea sudică a suprafeţei podelei se
aflau surcele rezultate de la operaţiile de cioplire, in bordei nu s-au sur
prins nici un fel de urme care să indice locul unde se prelucra cornul de
cerb (groapă
scaun de
lucru). Probabil,
operaţiile de
cioplire se
executau pe un suport de lemn, deoarece nu încape nici o îndoială că
bordeiul respectiv a fost folosit ca atelier de prelucrare a cornului de
cerb 2. In acelaşi timp prezenţa fusaiolei de lut (fig. 14/3) indicind prac
ticarea unor îndeletniciri casnice cum este torsul, prezenţa pieptenelui
i ntens folosit în igiena capilară etc. sînt indicii că bordeiul respectiv con
stituia locuinţa obişnuită a unei familii în care unii dintre membrii aces
t eia se ocupau cu prelucrarea cornului de cerb. Remarcăm în acelaşi timp
faptul că în interior nu se aflau nici un fel de urme de vatră de foc, bor
deiul respectiv fiind al zecelea din acest punct de vedere 3.
Cit priveşte ceramica existentă pe podea şi în umplutura bordeiu
lui remarcăm numărul mare de fragmente provenind de la vase lucrate
la roată din pastă fină, cele mai multe de culoare cenuşie. Apar şi frag
mente de vase lucrate la roată din pastă fină de culoare gălbuie - cenu
şie ori gălbuie - roşietică. Ca forme, cele mai numeroase sint oalele de
dimensiuni mijlocii cu corpul sferiodal şi buza mult ingroşată la exte
rior, cu marginea lăţită, uşor rotunjită (fig. 7/2, 6 ; 8/1 8). Un fragment
-

-
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provine d e l a o oală c u baza lăţită orizontal l a exterior ş i marginea ridi
cată vertical formind un prag pentru capac (fig. 7/1}. Se întîlnesc de a
semenea oale cu corpul scund, relativ sferic, fără gît, cu deschiderea ma
ximă mai mare decit înălţimea, cu buza răsfrîntă şi îngroşată formînd un
fel de guler la exterior, cu marginea uşor subţiată (fig. 8/ 12, 15, 16). Au
fost descoperite şi două fragmente provenind de la oale de culoare ce
nuşie cu două torţi cu gîtul relativ scund, cu buza îngroşată şi marginea
rotunjită. Toarta de secţiune rcctangulară, într-un caz înddită
în unghi, se prinde pe buză şi pe umărul vasului (fig. 9/2, 4). Sub aspect
numeric după oale urmează castroanele de diferite mărimi lucrate la roată
din pastă de culoare cenuşie, rareori gălbuic cu nuanţe mai închise ori
mai deschise, sau acoperite cu angobă neagră la suprafaţa. Castroanele, in
diferent de mărime, au corpul bitronconic cu profile variate. Astfel unele
exemplare au corpul zvelt, cu partea superioară de aceeaşi înălţime cu
cea inferioară (fig. 10/1 1 , 13, 14), pe cînd altelP au partea superioari"'1 cu
mult mai scundă faţă de cea inferioară (fig. 1 017, 9). Bogăţia formelor r<'
zultă şi din modul cum este realizată deschiderea maxim{t la castroane.
Majoritatea exemplarelor au diametru! maxim mai mult ori mai puţin
carenat (fig. 8/5, 8 ; 10/1 1 , 13) ; unele castroanf' au deschiderea maxima
rotunjită (fig. ·8;7 ; 1017, 9, 14}. Castroanele au în general buza uşor eva
zată, mai mult ori mai puţin dezvoltată, cu marginea rotunj ită, îngroşati"'1
la exterior (fig. 8/4, 5, 8 ; 1 0/9, 1 1 , 14), unele avînd pe partea interioară
o şănţuire largă (canelură} pentru fi xarea capacul ui (fig. 1 0/ 14). Fund ul
castroanelor lucrate la roată din pastă fină este> î n totdea u na i nelar. In
ce priveşte decorul unele exemplare au o nervun'i s u b buzi"'1 ori pC' um{l r
(fig. 8/5), altele a u cite două nervuri paralele dispuse p e u m {tr � i sub bu
ză (fig. 1 0/13}, ori o linie lustruită în zigzag dispusă pe u m <"ir ( fi g. 8/4 ) .
Străchinile sînt o altă categorie d e vase l u cra te d i n past<\ fini"'1 de
culoare cenuşie, mai rar gălbuie-cenuşie sau cu angobă n f'agră la su pra
faţă. Majoritatea acestora sînt lucrate dintr-o pastă de bună calitatf'. Apar
însă şi fragmente provenind de la străchini modelate neglijent dintr-o
pastă neomogenă cu cioburi pisate în compoziţie formînd asperităţi şi de
nivelări care se observă sub angobă. Pereţii corpului disproporţionat de
gro!;>i Jn raport cu buza accentuiază aspectul de neglijenţă în mndel area
străchinii, toate acestea indicind acel regres al ccramicii lucrată la roat.:-1
specific sec. al V-lea e.n. r,
Printre fragmentele ceramice lucrate la roată din pasti"'1 fină de cu
loare cenuşie se află şi cîteva provenind de la dini de diferite mărimi.
Acestea au corpul bitronconic şi deschiderea maximă rotunj i tLI (fig. 9 / 1 ,
3, 6). Un fragment provine. de la o cană cu gîtul înalt cili ndri c (fig. 9 /6)
�i un altul de Ia o cană mijlocie cu gîtul uşor tronconic cu buza bine mar
cată şi marginea îngroşată, rotunjită (fig. 9/13). OrnamC'ntaţia întîlnită la
căni se rezumă la nervurile dispuse circular sub buză �i la baza gîtului
(fig. 9/3, 6}, uneori asociate cu linia în zigzag sim plă sau dublă dispuse
pe umăr la baza gîtului (fig. 9/6}.
In bordei au fost descoperite un fragment provC'nind de la un cas
tron cu trei torţi de culoare cenuşie negricioasă eu buza lăţită l a i n te
rior şi la exterior în forma literei T, cu marginea interioară ridicată V C' r http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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tical şi toarta de secţiune rectangulară modelată în forma literei X pre
văzută. cu două caneluri longitudinale (fig. 8/17) şi o toartă similară pro
venind de la un alt castron de culoare gălbuie-cărămizie -(fig. 14/5).
Vase lucrate la roată din pastă zgrunţuroasă. Ceramica zgrunţu
roasă descoperită în bordeiul 21 reprezintă procentual 2 1,83 % ' faţă de
numărul total de vase de aici. Cele mai multe fragmente iprovin de la
vase de culoare cenuşie ori cenuşie negricioasă. Există şi vase de culoa
re cenuşie cu nuanţe gălbui ori de culoare gălbuie şi gălbuie-cărămizie.
Din punct de vedere al compoziţiei pastei se întîlnesc vase lucrate
dintr-o pastă cu mult nisip cu bobul mare şi rare microprundişuri şi con
creţiuni calcaroase în compoziţie ; în alte cazuri, in compoziţie, pe lîngă
lut, nisip cu bobul mare, microprundişuri şi concreţiuni calcaroase se
află şi cioburi pisate mărunt. Intr-un caz, pe suprafaţa vasului se obser
vă şi urme de fulgi foarte mici de mică.
A doua grupă de vase o formează cele lucrate dintr-o pastă cu ni
sip, rare microprundişuri şi multe cioburi pisate, în sfărmături relativ
mari, în compoziţie, care antrenate cu paleta lasă la suprafaţa exterioară
adincituri şi liniuţe gen "ploaie de meteoriţi" 5.
A treia grupă o formează ,·asele lucrate la roată dintr-o pastă rela
tiv neîngrijită constituită din lut cu nisip şi multe cioburi pisate în com
poziţie, identică pastei din care se lucrează vase cu mîna. Uneori supra
faţa vasului are un aspect săpunos datorită cantităţii mari de argilă din
compoziţia pasteL După toate probabilităţile această categorie de vase a
Inst modelat[t In o roată cu turatie încetinită aidoma ceramicii similare
d� aspect Costi!ja din Moldova 1\ Cireşanu II - Budureasca 4 din Mun
tenia Î şi Bratei 1 din Transilvania fi.
Ca forme se întîlnesc oalele de dimensiuni mijlocii şi mai rar cele
mari d(> păstrat provizii. In bordei un fost descoperite şi fragmente pro
ve n i nd de la o strachină, cît şi de la opaiţ şi un capac de oală lucrate
din pastă cu nisip aspru şi cioburi pisate. în compoziţie.
Oalele de dimensiuni mijlocii şi mici au corpul sferoidal fără gît,
cu buza dreaptă mult îngroşată la exterior şi marginea teşită orizontal
( fig . 7 '6) sau rotunjită (fig. 7 !7). prevăzută cu o şănţuire circulară, sub
margine, la exterior (fig. 7/3). Un fragment de buză provenind de la o
oaUi de dimensiuni mijlocii are marginea îngroşată, lăţită, uşor canelată
( fig . 7 .' 1 1 ). Fundurile oalelor, mai mult ori mai puţin îngroşate, sînt
u n{•ori supraînălţate, drepte ori profilate, unele purtînd urme de des
�)ri ndere cu sfoara de pe roată. Ornamentaţia oalelor, cu totul sărăcă
cio:tsCt. constă d in t r o b:m clă ele 3-4 incizii superficiale circulare dispuse
suL, b u za o ale i (fig. 7 /6) ori caneluri paralele dispuse circular pe umăr
-

( fi;, . 7-':i. 7 ) .

Fragmentul d e strachină lucrată la roată din pastă zgrunţuroasă are
cu partea inferioară tronconică, cea superioară mai scundă cilin
buza cu marginea îngroşată rotunjită şi umărul puternic carenat
(fig. l O 4). Un fragment de fund împreună cu partea inferioară, prove
nir:(i probabil, de la aceeaşi strachină, indică îngroşarea peretelui spre
1- :u�·l )i profilarea acestuia (fig. 10/4).
r-orpu l
d ric<-t .
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Fragmentele de opaiţ şi cel de capac nu ne oferă alte detalii în afa

ra faptului că sînt lucrate la. roată din pastă cu mult nisip şi cioburi pi

sate mărunt în compoziţie.
ln bordei au apărut mai multe fragmente provenind de la citeva
vase mari de păstrat cereale, unele lucrate dintr-o pastă relativ aspră, de
bunr, calitate, de culoare cenuşie, acoperită la exterior cu angobă cenu
şiu închis. Pasta de aspect uşor săpunos are în amestec argilă, nisip cu
mică, rare microprundişuri, cioburi pisate mărunt şi granule calcaroase
care s-au dizolvat la ardere. Alte fragmente provin de la un vas de pro
vizie lucrat dintr-o pastă neomogenă cu multă argilă amestecată cu ni
sip fin, puţine cioburi pisate şi concreţiuni calcaroase în compoziţie. Oala
a avut o angobă neagră, mată pe toată suprafaţa. Cele două vase par să
fi fost lucrate la roata înceată. O altă grupă de vase de provizii o formea
ză cele lucrate dintr-o pastă grosieră realizată din argilă amestecată cu
multe cJ oburi pisate şi rare microprundişuri, identică cu pasta din care se
lucrau oalele cu mîna. Un fragment provenind de la un vas de provizii
lucrat dintr-o asemenea pastă este de culoare cenuşie în miez, cu ango
bă neagră la suprafaţă. Vasul a avut buza mult lăţită orizontal la inte
rior şi foarte puţin la exterior şi a fost decorat cu o canelură în zigzag
dispusă circular sub buză (fig. 7 /8). Fragmentul respectiv prezintă, pe par
tea interioară, urme de netezire a peretelui pe verticală, cu degetele, dînd
impresia că a fost lucrat cu mîna.
Ceramica lucrată cu mîna descoperită în bordei reprezintă, procen
tual, aproape 1 7 % faţă de vasele lucrate la roată din pastă fină şi de as
pect zgrunţuros. Cele mai numeroase sînt oalele de dimensiuni mijlocii.
Citeva fragmente provin de la castroane tronconice şi opaiţe.
Indiferent de tip, vasele lucrate cu mîna sînt realizate dintr-o pas
tă neomogenă formată . din argilă cu multe cioburi pisate în compoziţie,
rareori adăugîndu-se şi nisip fin ca degresant.
Oalele au corpul mai mult ori mai puţin bombat, buza
scundă,
dreaptă, cu marginea rotunjită (fig. 1 1 /8) ori evazată şi marginea teşită
spre exterior (fig. 1 112, 10, 1 2). Fragmentele provenind de la trei castroa
ne tronconice de dimensiuni relativ mari (deschiderea gurii între 0,280,35 m) au buza dreaptă cu marginea tăiată orizontal (fig. 1 1113) sau de
corată cu crestături oblice (fig. 1 1 /15) ori cu alveole realizate prin apă
sare (fig. 1 111 1).
Opaiţele sînt d e formă tronconică şi a u buza c u marginea uşor sub
ţiată (fig. 1 1 /4, 14) neputîndu-se preciza dacă fac parte din tipul celor
prevăzute cu toartă.
Ceramica de import este reprezentată prin fragmente provenind de
la 5-6 amfore dintre care patru de culoare cărămizie, două avînd supra
faţa exterioară acoperită cu o angobă de culoare alb-bej , mată. Frag
mentele provenind de la una dintre amforele cărămizii prezintă caneluri
largi paralele la suprafaţă iar la una dintre cele acoperite cu angobă ca
nelurile sînt mai înguste şi mai dese. Un fragment provenind de la o
amforă tip "burduf" este lucrat dintr-o pastă aspră bine omogenizată cu
mult nisip· şi rare concreţiuni calcaroase în compoziţie, ars uşor oxidant de
culoare gălbuie-cărămizie.
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Privită in ansamblu ceramica din bordei, lucrată cu mina şi la roată,
prin compoziţia pastei şi forme işi găseşte corespondenţe in ceramica spe
cifică primei jumătăţi a secolului al V-lea e.n. de aspect Costişa - Bo
toşana din Moldova 9, Cireşanu II, Budureasca 4, Ipoteşti - Cîndeşti I
din Muntenia 10 şi Bratei l din Transilvania 11. In lipsa unor elemente de
datare mai strînsă, ceramica din bordei permite totuşi o incadrare crono
logică a acestuia către mijlocul şi a doua jumătate a secolului al V-lea
e.n.
Locuinţa 23 de formă rectangulară orientată cu faţa la sud-vest este
de dimensiuni relativ mici avind laturile de 5, 70 X 3,80 m. Chirpicul, în
parte distrus de lucrările agricole, se afla la numai 0,25 m adîncime de
la suprafaţa actuală a solului, pe latura vestică. Acesta se păstra ceva
mai compact pe jumătatea estică şi pe latura de nord a locuinţei.
După demontarea chirpicului s-a constatat că în centrul locuinţei,
uşor spre nord - est se afla o vatră lucrată dintr-un strat de pietre pla
te aşezate pe două nivele suprapuse, fixate cu pămînt bătătorit între ele.
Peste pietre a fost aplicat un strat de lutuială bine făţuită, puternic cal
cinată, gros de 0,02
0,03 m păstrat în parte. Vatra este de formă apro
ximativ ovală avînd diametrele de 0 85 x · 0 ,60 m. Sub chirpicul compact
din jurul vetrei, pe podeaua locuinţei se aflau mai multe fragmente de
vase lucrate la roată din pastă fină şi cîteva lucrate cu mîna. Spre colţul
de sud - est se aflau fragmente provenind de la vase de provizii lucrate
la roată şi fragmente de amfore romane, dintre care unul acoperit cu
smalţ de culoare verzuie. Spre colţul de sud-vest printre chirpicul depla
sat se aflau cîteva fragmente de vase lucrate la roată din pastă zgrunţu
roasă şi un vîrf de corn de cerb retezat. I n interiorul locuinţei, spre col
ţul de sud - est, sub chirpic se aflau cîteva bucăţi de corn de cerb în
curs de prelucrare şi o lamă fragmentară de cuţit, din fier, puternic oxi
dată (fig. 14 /1).
La controlul podelei, după demontarea vetrei, s-a constatat existen
ţa unei gropi circulare cu diametru! de 1 ,50 m suprapusă parţial de vatra
construită pe podeaua locuinţei. Faptul că chirpicul pereţilor prăbuşiţi nu
prezenta nici un fel de denivelare deasupra gropii respective iar vatra
acoperea la rîndul ei o parte din suprafaţa gropii, constituie dovada că a
ceasta fusese deja astupată în momentul cînd s-a construit locuinţa 23 şi
vatra acesteia.
<.:roapa 4 1 , are pereţii cilindrici pe o adîncime de 0,70 m în
cepînd de la gură, după care se lărgeşte cu 0,35 m prin cuptorire pe o a
dîncime de încă 1,65 m pentru ca la bază pereţii să se arcuiască. Groapa
are pereţii bine neteziţi şi baza uşor albiată avînd cruţat în centru un fel
de "pilon" cilindric înalt de 0,25 m cu diametru! de 0,40 m (fig. 1/5).
Pe fundul gropii, în partea de nord - est, lîngă perete se afla un o
paiţ fragmentar de tipul cu apucătoare neperforată (fig. 1 1 /6), aşezat cu
gura în jos peste două bucăţi de corn de cerb, iar lîngă acestea spre in
teriorul gropii se aflau doi piepteni aproape întregi aşezaţi în parte su
prapuşi, cel de deasupra cu mînerul spre vest iar cel de la bază cu mîne
rul spre peretele gropii. Pe fund, în jurul pieptenilor se aflau urme re
lativ rare de cărbuni mărunţi aduşi din altă parte şi presăraţi aici in
-

,
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strat subţire. Spre partea de sud a peretelui gropii s� � flau fragme� t� �e
corn de cerb în curs de prelucrare. Depunerea de pma la 0,25 m. malţl
me de la bază este sărăcăcioasă din punct de vedere arheologic, aceasta
fiind formată dintr-un sol cenuşiu - gălbui, puternic tasat dînd impresia
unei călcări intense succesive. In depunerea următoare, groasă de 0,80 m,
de aspect cenuşos uşor cafeniu se aflau bucăţi de corn de cerb în diferite
faze de prelucrare, rare fragmente de vase lucrate cu mîna şi la roată
din pastă fină, bucăţi mărunte de chirpic şi oase de animale. La baza a
cestei depuneri se aflau fragmente de lipitură de vatră, cărbuni mărunţi
şi pămînt calcinat, aduse din altă parte şi depuse în groapă. La acest ni
vel se aflau şi cîteva plăci dreptunghiulare din corn de cerb, finisate, o
placă semicirculară pentru mînere de piepteni, fragmente de piese pira
midale de lut, surcele rezultate de la operaţiile de cioplire a cornului de
cerb şi rare oase de animale. La partea superioară a depunerii, spre pe
retele de est a gropii se afla un capac de oală fragmentar, lucrat cu mina,
iar spre vest o jumătate de fusaiolă de lut, partea inferioară a unei oale
mici lucrată cu mîna şi bucăţi de corn de cerb prelucrate. În depunerea
de la partea superioară a gropii, de aspect cenuşos, se aflau numeroase
fragmente de chirpic masiv, rare fragmente ceramice lucrate cu mîna şi
la roată, cîteva oase de animale şi cîteva bud'lţi de corn de cerb retezate
cu fierăstrău!. Sub nivelul podelei locuinţei în solul în care a fost sur
prins conturul gropii, acesta avea un aspect negru uşor cenuşos cu rare
fragmente de vase lucrate la roată din pastă fină cenuşie.
În ceea ce priv�:şte ceramica din locuinţa nr. 23, la fel ca şi
în alte locuinţe de suprafaţă descoperite anterior, este puţin numeroasă,
aceasta fiind reprezentată prin fragmente provenind de la 1 6 vase lu
crate la roată din pastă fină cenuşie (48,4[) % ), 1 4 vase lucrate Ia roată
din pastă zgrunţuroasă (42,42%). şi 3. vase lucrate cu mîna (9 % ).
Grupul vaselor lucrate la roată din pastă fină de culoare cenuşie
este format din oale de dimensiuni mici şi mijlocii cu corpul bombat şi
buza scundă evazată, iar marginea îngroşată la exterior, rotunjită (fig.
8/14) ori cu corpul relativ bitronconic turtit, cu buza dezvoltată arcuită
spre exterior şi marginea rotunjită (fig. 8/10, 20). Fragmentele prove
nind de la astfel de oale reflectă o oarecare neglijenţă atît în ceea ce
priveşte m odelarea profilului propriu-zis cît mai ales prin lipsa de pre
ocupare in tratarea suprafeţei exterioare a oalei, pe care se observă
numeroase denivelări şi faţetări superficiale însoţite de striuri fine
simple ori în bandă pe jumătatea inferi oară pînă Ia bază. Pasta din
care a fost lucrat vasul conţine nisip şi concrcţiuni calcaroase cit şi
foarte rare cioburi pisate mărunt în compoziţie care datorită paletei
folosită la modelare a dus la apariţia denivclărilor şi striurilor pe su
prafaţa exterioară a oalei. Unul dintre fragmente provine de la o oală
sau mai curind de la un castron cu buza mult lăţită la exterior, îngro
şată l?i tăiată orizontal (fig. 8 19).
Al doilea grup de fragmente provin de la trei căni dintre care
două cu corpul bitronconic şi jumătatea inferioară decorată cu caneluri
largi oblice, paralele, iar cea superioară cu faţete verticale prelungite
pînă la baza gîtului (fig. 9/7) sau pînă sub buză (fig. 9/8). Alte fraghttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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mente provin de la o cană cu corpul bitronconic, cu deschiderea maximă
rotunjită, cu partea inferioară scundă şi cea superioară dezvoltată' cu
gîtul înalt uşor tronconk in prelungirea corpului (fig., 9/5).
Ceramka lucrat{! la roată din pastă zgrunţuroasă este mai putin
numeroasă decît cea lucTată la roată din pastă fină fiind reprezentâtă
prin fragmente provenind de la oale realizate dintr-o pastă cu argilă,
nisip, rare microprundişuri şi multe cioburi pisate în compoziţie. Alte
cîteva fragmente provin de la oale lucrate dintr-o pastă cu mult nisip
cu bobul mare şi numeroase microprundişuri în compoziţie. Oalele au
corpul bombat, buza scundă uşor evazată mult îngroşată la exterior cu
marginea teşită oblic în afară, canelată (fig. 7/9, 1 0). Există cîteva frag
mente printre care şi unul provenind de la un castronaş cu buza în
groşată lăţită la exterior şi marginea teşită uşor oblic spre interior
(fig. 7/5). Dintr-o pastă de structură aspră nisipoasă (ciment) a fost
lucrată o oală mare (chiup) de provizii. In locuinţă a apărut un frag
ment de oală lucrată la roată dintr-o pastă identică cu cea din care s-au
lucrat oalele cu mîna.
Dintre fragmentele ceramice din pastă zgrunţuroasă, din L. 23 nu
mai două ne permit să surprindem unele elemente decorative şi anume
un fragment care provine, după cît se pare, de la o oală decorată pe
umăr cu o bandă de striuri late parelele, orizontale şi un altul pro
venind de la partea inferioară a unei oale decorată cu o canelură re
lativ largă şi adîncă dispusă circular la bază şi altele ceva mai inguste
dispuse paralel spre deschiderea maxim�\ a acesteia (fig. 7/12).
Ceramica lucrată cu mîna descoperită în locuinţă este reprezentată
prin fragmente provenind de la două oale dintre care una de dimen
siuni mici şi alta mijlocie cît şi de la un vas de păstrat provizii (chiup).
Oala de dimensiuni mici şi vasul de provizii sînt lucrate dintr-o pastă
grosieră slab frămîntată, obţinută din argilă uşor nisipoasă şi multe
cioburi pisate în compoziţie. Fragmentul de oală de dimensiuni mijlocii
este lucrat dintr-o pastă mai omogenă cu cioburi pisate mărunt şi rari
fulgi de mică în compoziţie. Culoarea pastei este cărămizie cu nuanţe
�pre cenuşiu la primele două vase şi cenuşie cu nuanţe gălbui la cel
de al treilea. Oala mică are corpul bombat, buza evazată şi marginea
rotunjită uşor subţiată (fig. 7/4). De la vasul de provizii se păstrează nu
mai un fragment din buză indicînd un recipient cu deschiderea gurii
de aproximativ 0, 30-0,35 m în diametru. Buza de secţiune triunghiu
lară lăţită la interior, cu marginea orizontală, imită vasele de provizii
lucrate la roată din pastă zgrunţuroas{t (rareori şi din pastă fină) d e
t i p dolia.

Ceramica din groapa 4 1 . In umplutura gropii au fost descoperite
fragmente ceramice, în general mici, provenind in principal de la vase
lucrate cu mîna, şi numai cîteva fragmente atipice lucrate la roată din
pastă fină şi zgrunţuroasă. Din pastă fină cenuşie a fost reconstituit
parţial un castronaş bitronconic, de culoare cenuşie închis, cu angobă
-lucioasă la exterior decorat pe umăr cu o nervură circulară flancată
de o canelură superficială (fig. 8;6). Pasta zgrunţuroasă propriu-zisă este
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro

AŞEZAREA DE LA BlRLAD

-

------ ------------ ------

VALEA SEACA

107
------ -------

reprezentată prin fragmente mici cu totul atipice provenind de la� o
oală de dimensiuni mijlocii. In gr1upa ceramicii zgrunţuroase remarcam
un fragment provenind probabil de la o cană, lucrată dintr-� pastă
aspră dart :omogenă, cu multă argilă nisipoasă şi ra�� concreţium �alea
� �
roase în compozitie. Vasul ars de culoare •caramizie este cenuşm în
x
mată. Pe umăr şi pro
neagră
interior 'iar la e terior a avut angobă
�
peste angoba neagră,
aplicat
ornament,
un
avut
a
cana
gît,
�
p
b bil
i mitind pe cel lustruit, folosind, după cît se pare, grafitul.
Remarcăm de asemenea alte două fragmente provenind de la oale
de dimensiuni relativ mari, cu pereţii graşii, ce par să fie lucrate la
roată cu turaţie redusă. Pasta conţine multă argilă cu nisip şi nume
roase cioburi pisate în compoziţie, întru totul identică celei din care se
lucrau oale cu mîna, au culoarea gălbui-cărămizie accentuează această
identitate. Singurul indiciu că fragmentele respective provin de la oale
l ucrate la roată este grosimea egală a peretelui şi urmele cu totul su
perficiale ale unor striuri orizontale paralele rezultate de la turaţia
roţii. Cele două fragmente care pot să provină eventual de la acelaşi
vas indică ornamentarea acestuia prin adîncituri relativ triunghiulare
obţinute prin apăsare în pasta moale cu un instrument cu vîrful unghiu
Iar (fig. 1 4/4).
Grupul cel mai numeros îl formează fragmentele provenind de la
vase lucrate cu mîna, multe dintre ele foarte mici şi atipice. Cele mai
multe provin de la oale lucrate dintr-o pastă neîngrijită, slab frCtmîn
tata, cu multe cioburi pisate în compoziţie. Există şi fragmente, de vase
lucrate dintr-o pastă mai îngrijită, realizată din lut cu nisip şi cioburi
pisate mărunt. Vasele respective au avut adesea suprafaţa acoperită cu
angobă, asigurîndu-le astfel un aspect estetic sporit. Din pastă relativ
grosolană au fost lucrate cele două opaiţe (ceşti dacice) dintre care unul
'-u toart�1 neperforată (fig. 1 116) şi altul probabil, fără toartă (fig. 1 1 /16),
capacul de oală (fig. 1 1/5) şi unele oale de diferite dimensiuni .
Alte obiecte din lut. In umplutura gropii a fost descoperită o ju
m<itate dintr-o fusaiolă de formă bitronconică (fig. 1 4/2) şi mai multe
fragmente provenind de la piese de lut de formă discoidală şi pirami
dală, a căror utilitate n-a fost încă pe deplin Plucidată u _
Obiectele şi materialele din os (corn de cerb) . Aşa cum am men
ţionat deja în umplutura gropii se aflau numeroase coarne de cerb
retezate şi prelucrate în diferite faze (fig. 2/4, 5 ; 3/1 1 , 15, 1 6 ; 4 /4, 5, 7,
lî . 1 0-12 ; 5/20, 22) pînă la obţinerea unor produse semifinite. cum sînt
plăcuţele dreptunghiulare şi plăcile semicirculare care urmau să fie
asamblate şi transformate în piepteni (fig. 5;1 5 , 18 ; 6/2) . Tehnica de
asamblare în general cunoscută, constă în prinderea între două plăci
�emicirculare a unui număr de 6-10 plăcuţe dreptunghiularc şi fixarea
acestora cu nituri metalice. Cei doi piepteni depuşi pe fundul gropii au
minerul fie în arc de cerc dublu (fig. 1 211), fie semicircular (fig. 1 2/3).
Pentru a i se asigura o oarecare estetică unul dintre piepteni are dinţii
marginali modelaţi cu scobituri în unghi deschis (fig. 12/1), iar cel de
al doilea are ambele suprafeţe ale mînerului dccorate cu cerculeţe con
centrice cu punct în mijloc, dispuse neorganizat (fig. 1 2/3) .
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Construcţia anexă (şopron) 10. La 7 m distanţă spre est de locuinta
23 şi la numai 5 m vest de locuinţa nr. 22, la adîncimea de 0 ,50 m de
la suprafaţa actuală a solului, s-au surprins resturi de chirpic dispersat
pe o suprafaţă cu laturile de 3,50 m pe axa nord-sud şi 2,80 m pe axa
est-vest. Este vorba de o constructie de dimensiuni relativi mici cu
pereţii construiţi dintr-un schelet de' lemn (pari şi nuiele) peste car� s-a
aplicat o lipitură de lut. Pe baza materialelor descoperite în i nterior se
poate afirma că aceasta a fost folosită atît ca bucătărie cît şi ca magazie
pentru depozitarea unor vase de păstrat cereale ; în încăpere fusese de
asemenea instalată rîşniţa pentru măcinat boabe şi un mic război de
ţesut. Astfel în colţul de sud-est al construcţiei respective se afla o
vatră realizată dintr-un strat de pietre aşezate pe trei nivele cu golurile
dintre ele umplute cu pămînt bătătorit, peste care s-a aplicat o făţuială
de lut groasă de 0,02-0,03 m, păstrată parţial (fig. 15/1 ) . Vatra este
de formă relativ rectangulară cu colţurile rotunjite cu laturile lungi pc
axa nord-sud de 1 ,30 m şi cele scurte, pe axa est-vest de· 1, 1 0 m, avind
pe cele patru colţuri pietre mari care depăşeau cu puţin, în înălţime,
vatra propriu-zisă. Pe latura de sud vatra avea două lespezi de piatră
aşezate pe cant, la distanţă de 0,30 m între ele, îngropate cu 0,05 m sub
nivelul inferior al platformei care forma vatra. Cele două pietre aşezate
pe cant aveau lungimea de 0,25 m şi înălţimea de 0,15 m cu o grosi
me inegală de 0,07-0,09 m ; ele fuseseră aşezate pe mijlocul laturii de
sud în continuarea vetrei, sugerind o gură de cuptor. Aproximativ in
m ijlocul construcţiei, uşor către latura de nord, se afla o piatră de rîş
n iţă de formă circulară cu diametru! de 0,45 m şi grosimea de 0,05 m ,
întreagă dar fisurată, lucrată dintr-o rocă friabilă, c u mult[l mică d e
culoare aurie în compoziţie. Aceasta are suprafaţa de frecare uşor con
cavă, iar cea opusă relativ bombată. In centru piatra este străpunsă d e
o gaur{t aproape pătrată c u colţurile rotunjite c u laturile d e 0,07-0,03 m .
P e partea bombată (faţa superioară) în j urul găurii centrale piatra arc>
o scobitură în form[t de pîln ie,
mult deschisă "Coşul" cu deschiden'a
de 0 ;1 7 111 ; pe partea i nfPrioară a pietrc:i gaura pătrată arc laturile
scobite la bază, în trPaptă uşoară spre interior, (fig. 13). Remarcăm fap
tul că pe suprafaţa inferioară (de frecare) a pietrei , printre denivelări se
păstrează urme de corpuri organice zdrobite pri n presiune şi înv îrtirf'.
In apropierea pietrei în discuţie se afla o j umătate di ntr-o aWi.
piatră de rîşniţă de fonnă circulară cu diametru! de aceeaşi dinwnsium�
(fig. 13). Aceasta arc suprafaţa de frecare uşor bombată (convex[t) iar în
centru este străpunsă de o gaură cilindrică cu diametru! de 0,03 m .
Piatra reprezintă perechea fixă (meta) a celei întregi, mobile (catilus)
amntită mai sus, ambele provenind de la o rîşniţ{i, care fus{�Se instalatft
în şopron. Observaţiile asupra detaliilor celor două pietro de rîşniţă pP
reche duc la concluzia că este vorba de un tip de rîşniţă evoluat, pre
văzut cu "pîrpăriţă" pentru centrarea celor două pietre şi reglarea dis
tanţei dintre ele (fig. 1 3) invenţie care incepe să se răspîndească pe tP
ritoriul ţării noastre în secolul al V-lea e.n. şi cele următoare I:l.
Pe suprafaţa podelei în special spre colţul de nord-vest al con
strucţiei-şopron se aflau mai multe fragmente ceramice provenite de la
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unul sau două vase mari de păstrat cereale (dolia), iar lîngă latura de
nord şi spre colţul de nord-est al acesteia se aflau citeva piese pirami
dale şi conice mici, unele fragmentare, cu gaură transversală spre vîrf
socotite a fi greutăţi pentru războiul de ţesut 14, (fig. 1 6/1-5).
Groapa nr. 40. Este de formă uşbr tronconică cu diametru! mare la
bază de 0,80 m, deschiderea gurii de 0,70 m şi adîncimea de 1,40 m da
la suprafaţa actuală a solului. In umplutură, la bază se afalau cîteva
fragmente ceramice din pastă fină cenuşie şi cenuşie-gălbuie din care
s-au reconstituit două căniţe (fig. 7/14, 15). De la jumătatea înălţimii
.<;pre gură în umplutură se. găsea chirpic masiv în stare fragmentară pînă
la nivelul solului antic de călcare (0, 70 m). Forma albiată a stratului
de chirpic in groapă şi lipsa oricărei construcţii cu pereţii din lut în
a propiere par să indice aducerea chirpicului de la o distanţă mai mare
l:!i depunerea acestuia în groapă cu un anumit scop care nu poate fi
precizat.
Vatra în aer liber nr. 1 1 � La distanţă de 4,50 m spre est de locuin
ţa 23 se afla o vatră realizată dintr-un postament de pietre dispuse pe un
�;i ngur nivel, peste care s-a aplicat un strat de lipitură gros de 0,020.0:3 m . Vatra a avut o formă pătrată cu colţurile rotunjite cu latura de
0,90 x 0,90 m. în jurul acesteia se afla puţin chirpic mărunt dispersat
provenind fie de la un perete subţire al unei eventuale amenajări de
protecţie a vetrei, fie adus de ape de la locuinţa 22 aflată în pantă.
ln jurul vetrei nu se aflau nici un fel de materiale arheologice cu ex
<.:epţia a două fragmente ceramice atipice lucrate la roată, unul de la
un vas din pastă fină cenuşie, iar al doilea de la o oală lucrată din
pastă zgrunţuroasă.
Î n încheiere se poate spune că deşi numărul complexelor arheologice
descoperite în această campanie este relativ redus, totuşi valoarea lor
documentară este importantă atît în ceea ce priveşte reflectarea prin
cipalelor ocupaţii şi meşteşuguri - avem în vedere meşteşugul prelu
crării cornului de cerb - deoarece urmele activităţilor metalurgice n-au
fost nici de data aceasta surprinse - cît şi în ceea ce priveşte crono
logia aşezării de aici. Astfel dacă unele forme ceramice şi în principal
unele categorii de pastă descoperite în campaniile anterioare aduceau
dovezi cu privire la prelungirea existenţei aşezării şi în secolul al V-lea
e.n., ceramica descoperită în bordeiul 21, în locuinţa 23 şi in groapa 4 1 ,
suprapusă d e această locuinţă, atestă odată î n plus existenţa unui nivel
de locuire care se continuă cu certitudine in intreg secolul al V-lea e.n.
În acest sens pledează aspectul de degenerare al compoziţiei pastei
fine din care sînt lucrate unele oale etc. din locuinţele 1, 15, 22, 23,
avînd în amestec cioburi pisate ca ingredient, cit şi profilele unor vase
lucrate la roată din astfel de pastă, avind suprafaţa exterioară acoperită
cu numeroase striuri rezultate de la turaţia roţii (urmare a pastei im
pure).
Aceeaşi degenerare surprindem şi în compoziţia pastei zgrunţu
roase, fie că este vorba de adăugarea unui procent sporit de mioro
prundişuri cu granulaţie mare, fie mai ales de inlocuirea microprunhttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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dişurilor cu cioburi pisate, adesea mai puţin mărunt, încît pasta respec
tivă nu se mai deosebeşte de cea folosită la modelarea oalelor cu mîna.
Toate aceste detalii la care se adaugă şi repertoriul ornamental de ase
menea simplificat cit şi tipul de rîşniţă cu nPÎrpăriţă" constituie dovada
că aşezarea de la Bîrlad-Valea Seacă reprezintă cronologic aceeaşi etapă
a civilizaţiei autohtone daca-romane şi romanice surprinse in aspectele
Costişa-Botoşană 15, laşi-Nicolina 1 a, 1 b din Moldova 16, Cireşanu Il,
Budureasca 4, lpoteşti-Cîndeşti, 1, II din Muntenia 17 şi Bratei 1, etc.
din Transilvania 18.
Fibulele cu portografă înaltă şi anumite. tipuri de vase lucrate cu
mîna şi la roată atestă faptul că aşezarea de la Bîrlad-Valea Seacă i�i
are începuturile la finele secolului al III-lea e.n. şi continuă fără întreru
pere în secolul al IV-lea cît şi în cel următor pînă în pragul de înce 
put al secolului al VI-lea e.n.
·

NOTE

1 V. Palade, in Hierasus, V , 1983, p. 127-131 ; idem, in MemAntiq, IX-XI,
1 98!>, p. 186-188.
l ldem, in Studii şi comunicări de istorie a civilizaţiei populare din România, 1, Sibiu, 1981, p. 179 ; Idem, MemAntiq, IX-XI, p. 186.
3 Idem, in Dacia, N.S. 24, 1 980 p. 223 ; idem, in MemAntiq, IX-XI, p. 186.
• Dan Gh. Teodor, V. Căpitanu, 1. Mitrea, in Carpica, 1968, p. 243.
s V. Teodorescu. in Studii şi cercetări, 1, Ploieşti, 1984, p. !>2.
• Dan Gh. Teodor, V. Căpitanu, 1. MitrP.a, op. cit., p. 240, 242.
1 V. Teodorescu, op. cit,, p. !>2.
• Ligia Blrzu, Ccmtir•Qatea popnllqieV autobtene- i&• -TFamilvania ' în seco-o
lele IV-V, Bucureşti, " I9T.t, p. 49.
,

9
10

Vezi nota 4.
Vezi nota 5.
11 Vezi nota 8.
12 j[)espre piesele piramidale de dimensiuni mari cu baza pătrată se crede
că au fost folosite pentru inmagazinarea căldurii Şi ca suport pentru frigări (cf.
H. Crişan, Ceramica daco-getici, Bucureşti, 1969, p. 207 ; Gh. Bichir, Cultura
Carpică, Bucureşti, 1973, p. 95).
13 Corneliu Bucur, in Studii şi comunicAri de istorie a civilizaţiei populare
din România, 2, Sit: ' " " , !981, p. 95--96 , fig. 13.
14 Gh. Bichir. op. cit., p. 48.
1S Vezi nota 4.
16 1. Ioniţă, in AM, X, 1985, p. 47.
17 Vezi nota 5.
18 Vezi nota 8.
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LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
DANS L'tTABLISSEMENT AUTOCHTONE
DE BIKLAD-VALEA SEACA (La campagne 1985)

Resum e
L'objectif principal de la campagne de recherches de l'annee 1985 a ete
l'identification des traces des inst.allations pour la reduction du minerai de fer et
des ateliers de forger le fer et le bronze anteriemement signales.
Dans ce sens on a trace quelques sections dans le perimetre non fouille de
la zone ou ont ete anterieurement mises au jour des preuves de I'activite metal
lurgique sus-mentionnee. Dans le perimetre investigue, dans cette campagne.
d'eruviton 500 metres ca:rres ont ete mises au jour une hutte a demi enfoncee
dans le sol (hutte 2 1), une habitation de surface (habitation 23), une habitation,
pour la saison d'ete (anexe 10), deux fosses probablement ă caractere magique
et une âtre amenagee a la belle etoile.
La hutte 21 a ete orientee, vers le sud ă la surface habitable de 23, 10.
metres carres. Le toit ă deux versants a ete soutenu par deux fourches du cote
nord et deux fOW"Ches du cote sud, a une distance de 0,30 metre entre elles. Aux
extremites superieures des fourches ont ete fixes deux poutres disposees horizon
talement qui soutenaient le toit.
Sur le plancher de la hutte morceau de cors de cerf dans differentes etapes
uu travail.
Tout cela consti.tue la preuve que la butte en question, !!- abrite un atelier de.
travail du cors de cerf, la 25 ieme de ce type dans l'etablissemenl
Sur le plancher de la hutte, il y avaient aussi des fragments ceramiques_
representant la vaisselle de cuisine, la vaisselle destinee a servir la nourri�e.
un fuseau en argile et un peigne .
·

Tous ces elements attestent le fait que la hutte en question avait aussi la.
destination d'habitation pour toute la famille de l'artisan.

Tous les types de pots travailles ă la main, et particuliE'rement au tour, en
p âte fine et d'aspect grumeleux. la compositon de la pâte tout comme certaines
techniques de fa�onnage des pots, attestent le fait que la hutte en question a
ete habitee vers la moitie et la fin du V ieme siecle n.e.

L'habitation 23, de forme rectangulaire, orientee vers le sud-auest, a eu
une surface habitable d'environ 21 metres carres. Sous. . le torchis des parrois
effondrees, sur le plancher de l'habitation, vers le cOte n ord-est, il y avait une
âtre forme ovale, construite de pierres disposees a deux niveaux, sur les quelles.
on a pose une couche de terre glaise. Sur le plancher de l'habitation .particuliere
ment autour de l'âtre, il y avaient des fragmentes cer.amiques travailles au tour,
en pâte . .fine el· f.i'aspecţ grumeleux � quelques fragnrents travailles ă la main .
Il y- avaient"egalement quelques :rilorceaux de cor de cerf, en train d'etre faconnes.
et un fragment de couteau en fer.
.

·

Sur le plancher, partiellement sous l'âtre il y avait une fosse
(41)
qui
avait ete remblayee avant la construction de celles-ci. La fosse 41, par la forme
et premierement par le materiei depose sur le fond et sm les couche superieures,
prouve que celle-ci a eu une signification magique et de culte parei! il d'autres
fosses anterieurement, decouvertes ă la surface de l'etablissement.
Le type des ceramiques de l'habitation 23 et la fosse 41, la compositio� de
la pâte employee et les techniques de fa�onnage, nous permettent d'encadrer ces
vestiges archeologiques, au point de vue chronologique a la deuxieme moitie du.
V-eme siecle de n6tre ere.
En guise de conclusion, on peut remarquer que les traces des installations
metallmgiques escomptees, quoiqu'elles n'aient pas ete identifiees, les habitations.
et les autres complexes decouvertes son.t particulierement importants tant pour·
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la chronologie de l'etablissement que pour l'appartenance ethnique de la colec
tivite humaine qui y avait vecue.
La production materielle, et particulierement la ceramique, ă laquelle on
ajoute certaines manifestation spirituelles, confirme une fois de plus la caractere
ethnique autochtone daco-romain, de la population qui y avait vecue sans in.ter
ruption, ă partir de la fin du 3 -ieme siecle jusqu'au commencement du d-ieme
siecle nâtre ere.
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Fig. 1 . Birlad - Valea Seacă :1-3, bordei 2 1 ; 4, locuinţa 23 ; 5. profilul gropii 41.
Btrlad
Valea Seacă : 1-3, hutte 21 ; 4, habitation 23 ; 5, profil du fosse 41.
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Fig. 2 Birlad - Valea Seacă. Coarne de cerb în d iferite faze de prelucrare

6-17, bordei 21 ; 4, 5, groapa 4 1 .

Birlad - Valea Seacă. Morceaux en bois d e ceri ;
fosse 41 .

1-3,

6-17,

http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro

J -3,

h utte :! 1 ; 4 , :'i,

AŞEZAREA DE

LA ll ! RI ,AD

-

------- -------·-

V Al .t::\
·-·

---

SEACA

1 15

- ------- - - - - - - - - - - ----- - -

o

--

•

Fig. 3 Birlad - Valc'a SP<ll'it. Coanw dc• c·• ·rh in d i fp;·itP fazp c]p p r<'l ucran•
: - 1 0,
1 2- 1 4, bordei 21 ; 1 1 , 1 :'1 , 16, groapa 4 1 .
Birlad ----'- Valea Seac;i. MorC<'LI I I X Pn bo i s el<' c·<'rf, :·oupc··� l'l fen d us ; 1 - 1 0 , . ::- 1 4,
hutte 21 ; I l , 1 5, 1 6 , foss<' 4 1 .
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Fi;:; 4 Birlacl - Valea Smrit. Coarne de cerb in diferite faze de prelucrare ; 1-3,
b, 9, LJ, 1 4, bordei 21 ; 4, 5, 7, 8, 10-12, groapa 41.
Birlad - Valea Seacă. Morceaux en bois de cerf coupcs et fendus ; 1-3, 6, 9,
U, 14, ll utl(' 2 1 4, :i, 7, 8, 10-12, fosse 4 1 .
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Fig. 5 Bîrlad - Valea Seacă. Coarne de cerb în diferite faze
şi deşeuri ; 1-14, 16, 17, 19, 21 23-3 1, bordei 21 ; 15, 18, 20,
Birlad - Valea Seacă. Morceaux en bois de cerf coupes et
dechats ; 1-14, 16, 17, 19, 21, 23-31, huite 21 ; 15, 18, 20, 22
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Fig. 6 Birlad - Valea Seacă. Coame de cerb in diferite faze de p-relucrare ; 1, 3-5,
rebuturi din coarne de cerb ; 1, 3, 4-1 1 , 13, bordei 21 ; 2, 12, groapa 41.
Birlad - Valea Seacă. Morceaux en boit> de cerf coupes et fendus, pour realiser
des manches de peignes. 1, 3-5, rebuts en bois de cerf ; 1, 3, 4-1 1, 13, hutte 21 ;
2, 12, fosse 41.
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Fig. 7 Birlad - Valea Seacă. ·Ceramică. 1, 2, 6, 13-15, lucrată la roată din pastă
fină ; 3, 5, 7, 12, luerată la roată din pastă zgrumţuroasă ; 4, lucrată cu mina. ;
1-3, B, I l , 13, bordei 21 ; 4, 9, 10, 12, locuinţa 23 ; 14, 15, groapa 41.
Bîrlad - Valea Seacă. Ceramique. 1, 2, 6, 13-15, fa�on n ee au taur e n pâte fi ne ;
.3, 5, 7, 12, fa�onnee au tour en pâte grumeleuse ; 4, 9 10, 12, habitation 23 ; 14,
15, fosse 4 1 .
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Valea Seacă. Ceramică. 1, 2, lucrată la mînă ; 3-20, lucrată la
roată din pastă fină ; 1-3, 9, 10, 13, 14, 19, 20, l ocui n ţa 23 ; 4, 5, 7, 8, 1 1 15-18,
bordei 21 ; 6, 12, groapa 41.
Birlad - Valea Seacă. Ceramique. 1, 2, fa�;onnee ă la m ai n ; 3-20, fa�nnee au
tour en pâte fine ;1-3, 9, 10, 13, 14, 19, 20, habitation 23 ; 4, 5, 7, 8, 1 1, 15---J B,
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Birlad - Valea Seacă. Ceramique fa<;onnce au tour cn pâte fine ; 1-4, 6, hutte
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1 1-14, bordei 21 ; 10, locuinţa 23.
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Valea Seacă. Ceramique fa<;onnee au taur en pâte fine ; 1-9, 1 1-1�
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Fig. 1 1 Birlad - Valea Seacă. Ceramică lucrată la mină ; 1 , locuinţa 23 ; 2-4,
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Fig. 12 Birlad - Valea Seacă. Piepteni din com de cerb ; 1, 3, groapa 41 ; 2,
bordei 21.
Bîrlad - Valea Seacă. Peignes en bois de cerf ; 1, 3, fosse 41 ; 2, hutte 21.
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F i g 1 3 . Bîrlad - Valea Seacă. Hîşn iţ�1 cu "pirpiiriţă•, 10, şopron
Bir l a d - v alea Seacă. Moul i n �� bras ; 10, habi tation saisonni{·n·.
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Fig. 14 Bîrlacl - V atea Seaca ; 1 . cuţit d i n fier, fragme n t ; 2,:3, fusaiok
fragme n t P ceramice
l , locuinţa 23 ; 2 , -!, groapa -! 1 ; : 1 , 5 , bordei 2 1 .
Birlad - Valea Seacă. 1 , couteau en fpJ·, fragmen t ; 2,3, fusst•aux en tern?
: 1 , 5 , h u t te 2 1
4 , 5 fra.� m e n t s ct'ra m i q ues
1, h a b i ta t i on z:l ; 2, -!, fosse 4 1
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Fig. 15 Birlad - Valea Seacă ; 1 , locuinţă temporară, 10 (vatră şi pietre de rişni·
ţă) ; 2, bordel 21.
Birlad - Valea Seacă. 1 , habitation saisonnicre, 10 (âtre et moulins a bras) ;
2, hutte 21.
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Fig. 16 Bîrlad - Valea Seacă ; 1-5, greutăţi de lut ; şopron 10.
Birlad - Valea Seacă ; 1-5, poids ă metier ; habitation saisonniere,

http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro

lO.

http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLDAVIAE MEKIDIONALIS
VASLUI
VD-VID, 1985-1986

TRADIŢII GETO-DACICE IN CULTURA MATERIALA
ŞI VIAŢA SPIRITUALA DIN SECOLELE V-X E.N.
DE PE TERITORIUL ROMANIEI
DAN GH. TEODOB

Ca urmare a ·.intenselor cercetări arheologice întreprinse în ultimile
decenii în regiunile carpato-dunăreano-pontice, în numeroase obiective
datînd din a doua jumătate a primului mileniu al e.n. s-au obţinut infor
_
maţii valoroase, pe baza cărora au putut fi elucidate interesante aspecte
social-economice şi culturale, prezentînd o deosebită importanţă pentru
cunoaşterea realităţilor din această epocă istorică, caracterizată prin
multiple transformări etno-lingvistice şi politice, cu profunde consecin
ţe asupra dezvoltării ulterioare a societăţii locale.
Cercetarea arheologică a unui număr considerabil de aşzări şi ne
cropole, aparţinînd cronologic secolelor V-X e.n. şi coroborarea rezul
tatelor obţinute cu acelea ale investigaţiilor lingvistice, antropologice sau
paleoetnografice, au contribuit astfel, intr-o mare măsură, la cunoaşterea
fenomenului de continuitate autohtonă şi la precizarea unora din trăsă
turile esenţiale care caracterizează cultura materială şi viaţa spirituală
a populaţiei daca-romane şi vechi româneşti 1 • în acelaşi timp, pri n in
termediul acestor cercetări au putut fi puse la dispoziţie date ştiinţifice
importante referitoare, fie la influenţele care s-au manifestat aici, pc
multiple planuri, din partea civilizaţiei romane şi bizantine, fie privitoare
la elementele culturale vehiculate de unele grupuri de migratori pătrun
se temporar în această parte a Europei de sud-est 2•
Bogatele vestigii arheologice, datînd din secolele V-X e.n., scoase
la iveală de săpăturile efecuate pe intreg teritoriul carpato-dunăreano
pontic, au dovedit cu elaritate ·că aici a exitat o numeroasă populaţie
sedentară, de agricultori, crescători de vite şi meşteşugari, organizaţi în
comunităţi săteşti, avînd un stadiu social-economic dezvoltat şi o struc
tură internă veche şi originală, deosebită de acelea aparţinînd grupurilor
etnice alogene.
Compararea directă a vestigiilor de factură daca-romană şi veche
românească, datind din a doua jumătate a primului mileniu al e.n., cu
acelea difuzate aici de migratori, demonstrează limpede, nu numai ni
velul mai inalt al civilizaţiei populaţiei autohtone, ci şi continuitatea ei
neîntreruptă in această perioadă istorică, in tot spaţiul carpato-dunărea
no-pontic a.
Această continuitate autohtonă poate fi in plus relevată şi prin evi
denţierea unor numeroase
tradiţii
geto-dacice in cultura materială şi
http://www.cimec.ro
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viaţa spirituală locală din epoca secolelor V-X e.n., precum şi Jirin exis
limba română a unor cuvinte care, prin originea lor, aparţin in
dubitabil fondului lexical local, preroman.
In vreme ce cercetările lingvistice în această direcţie au inregistrat
deja o serie de rezultate importante, ivestigaţiile arheologice sînt abi a
la inceput, oferind însă, ca urmare a acumulării unui număr considerabil
de date , largi posibilităţi de a scoate la iveală noi şi interesante elemente
tradiţionale geto-dacice, care s-au conservat în conţinutul civili zaţ iei din
m ileniul I al e.n., contri buindu-se astfel la mai buna cunoaştere a pro
tenţa in

cesului de simbioză daca-romană.
Ca urmare a cercetărilor întreprinse, este tot mai bine cunoscut
fap tul cc"l, în cadrul largului proces de rom anizare, care a cuprins şi
teritoriile locuite de geto-daci, din afara frontierelo r provinciei Dacia ,
i nflue nţel e civi lizaţiei romane s-au manifestat gradat şi nuanţat, în di
ferite domenii ale activităţii umane, în f Wlc ţi e de o serie de factori de

social-economic, etnodemografic, geografic şi politic, nu întot
deauna însă prea uşor de precizat. Este însă cert că, asemenea influenţe
rom ane �i mai tîrziu bizantine au avut o pondere mai mare îndeosebi în
acele domenii in care dezvoltarea forţelor de producţie ale imperiului
era cu mult superioară celor specifice socie tă ţii locale carpato-dunărea
no-pontice, determinind, cum era şi firesc , transformări uneori radicale
şi imprimindu-i acesteia din urmă, de-a lungul secole lor, un evident ca
racter rom anic.
In acest context, elementele tradiţionale geto-dacice trebuie cău
tate şi precizate mai ales în acele laturi ale aţtivităţii wnane in care, a
numite condiţii social-economice şi politice, ca şi influenţele mai reduse
ale civi lizaţiei romane, le-au putut favoriza dăinuirea, vreme indelun
gată .
In stadi ul actual al cercetărilor, prin intermediul investigaţiilor ar
heologice, o serie de elemente tradiţionale geto-dacice in conţinutul civi
lizaţiei autohtone din perioada secolelor V-X e.n, pot fi mai bine preci
zate în sistemul de co ns trucţie al locuinţelor şi anexelor gospodăreşti,
in domeniul ocupaţiilor principale ale populaţiei locale, agricultura,
creşterea vitelor, producerea şi folosirea unor tipuri de unelte meşteşu
găreşti, producerea ceramicei, precum şi în sfera vieţii spirituale.
Intrucit o analiză exhaustivă a acestor tradiţii ar depăşi cu mult,
prin amploarea şi complexitatea ei, cadrul mai limi ta t al studiului de
faţă, ne vom mărgini să prezentăm, doar succint, unele din concluziile
de ordin general desprinse din cercetarea intreprinsă pînă acum în această
direcţie.
Aşa , cum ; am ami ntit , un domeniu important de' activitate, in care
tradiţiile .geto-dacice: pot fi cu claritate precizate pentru perioada seco
colelor V....,;.X .e.n.1 este cel • al constructţiilor de locUfuţe · ·şi '.ai u rior anexe
:
gospodăreşti.:
După cum s-a s ublinia t, cu justificat temei 11, tipul de loctiintă este
unul din el�entele: importante a; că.rdr cercetare paa'te' c:Ontribui efi
cient la cunoaşterea ttăsăturUor civilizaţiei ti:ilei poptilaţiî, i deoarece el
ordin

·
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reflectă modul de trai al acesteia şi experienţa sa în domeniul construc
ţiilor, în general.
Tipul de locuinţă caracteristic civilizaţiei geto-dacice din ultimilc
secole î.e.n. şi ulterior, din secolele 1-IV e.n., a fost bine cercetat prin
i ntermediul unor numeroase săpături arheologice, reuşindu-se să se pre
cizeze chiar o serie de detalii privind forma, dimensiunile, sistemul de
•:onstrucţie al pereţilor şi al acoperişului, intrarea, construcţiile adia
cente şi tipurile de vetre şi cuptoare din interiorul sau exteriorul lor �•.
Compararea directă a acestor tipuri de locuinţe folosite cu precă
dere de geto-daci, vreme îndelungată înainte de cucerirea romană şi în
timpul provinciei, cu acelea atestate arheologic in perioada secolelor
V-X e.n., pe întreg spaţiul carpato-dunăreano-ponti c, evidenţiază clar
constatarea că, în foarte multe cazuri, locuinţa a continuat să fie con
struită în acela:;;i mod, în tot cursul primului mileniu al e.n.
Spre deosebire de casa romană, con str uită mai ales din piatră şi
lemn la suprafaţa solului, tipul predominant la geto-daci a fost şi a ră
mas şi după retragerea romană, locuinţa de tip bordei, adîncită parţial
în pămînt, constituită de obicei dintr-o singură încăpere, avînd formă
frecvent rectangulară, cu colţurile puţin rotunjite. Dimensiunile laturilor
variază între circa 2,50 m şi 4,50 m, iar adîncimea gropii locuinţei între
circa 0,50 m şi 1 m, uneori chiar m ai mult. Pereţii erau construiţi din
bîrne suprapuse, încheiate la capete, sau lucraţi din nuiele împletite în
jurul unor stîlpi. In cele mai multe cazuri, la colţurile gropii sau pe
mijlocul laturilor bordeiului erau înfipţi stîlpi de susţinere ai pereţilor
sau pentru acoperiş, care Pra construit de obicei în două pante. Intrarea
era sub forma unui mic gang, săpat de cele mai multe ori în pantă ti.
Aceste locuinţe erau pr<>văzute în interior cu vetre simple din lut, cup
toare scobite într-o ]aviţii de lut s p eci al cruţat sau cuptoare din lut cu
boltă !)i horn, precum şi cu l aviţe de pămînt, pentru dormit.
S-a presu pus că din ansamblul ti p u ril or de locuinţe adîncite în pă
mînt, de origine geto-dacică, s-au conservat in perioada secolelor V-X
e.n. şi chiar mai tîrziu în Evul Mediu, îndeosebi acelea de formă rectan
gulară, prevăzute cu vetre simple de lut sau avînd cuptoare scobite în
tr-o laviţă de lut cruţat 7.
Intr-adev{lr, asemenea tipuri de bordeie, identice ca formă, dime-n
siuni, tehnică de construcţie şi tip de vatră şi cuptor sînt atestate arheo
logic, în număr relativ mare, neîntrerupt din secolele III-II î.e.n. şi pîn{t
la începutul Evului Mediu mai ales în regiunile extracarpatice ale Româ
niei, dar nelipsind nici din fostele zone ocupate de romani s.
Tipuri identice de bordeie, în ceea ce priveşte forma, dimensiunile
şi tehnica de construcţie sint prevăzute însă şi cu cuptoare construite din
piatră şi lut, cu sau fără boltă, aceste instalaţii de foc mai complexe fi.
i nd folosite şi în alte regiuni ale Europei de sud-est, începînd din seco
lele IV-V e.n. , probabil ca urmare a răcirii accentuate a climei. Sistemul
de construcţie al acestor locuinţe adîncite este însă incontestabil de ori
gine geto-dacică, în acest sens pledînd o serie de elemente privind sistehttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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mul de amplasare a stîlpilor, construcţia pereţilor şi a acoperişului, po
zitia intrării etc. 9
Folosirea neîntreruptă a acestor tipuri de bordeie, fie avind vatra
simplă, fie prevăzute cu cuptor din lut sau piatră, dovedeşte că, în ciu
da influenţelor romane şi mai tirziu bizantine, localnicii au preferat lo
cuinţa tradiţională, adîncită in pămînt, care corespundea mai bine nece
sităţilor lor de trai, sedentare, legate de agricultură, creşterea vitelor şi
meşteşuguri, precum şi condiţiilor climatologice specifice, mai ales in
tinselor zone de podişuri şi cîmpie, cel mai intens locuite de populaţia
autohtonă în perioada secolelor V-X e . n. ln zonele montane, datorită
unor condiţii specifice de sol şi climă a fost însă preferată locuinţa con
::;truită din lemn la suprafaţa solului.
Pe lîngă locuinţe, unele anexe gospodăreşti, cum sînt de exemplu,
cuptoarele din lut, de formă circulară, cu sau fără boltă, prevăzute cu
groapă de acces, situate de obicei in spaţiul dintre locuinţe, atestate in
toate aşezările cercetate, datînd din perioada secolelor V-X e . n., vădesc
o evidentă origine geto-dacică, tipuri identice întîlnindu-se şi în obiecti
vele aparţinînd cronologic secolelor I-IV e . n . 10
·

Fără îndoială, folosirea neîntreruptă a acestor tipuri de locuinţe şi
cuptoare de origine geto-dacică, constituie o dovadă concretă a continui
tăţii populaţiei daca-romane şi vechi româneşti în spaţiul carpato-dună
reano-pontic. De aceea, nici nu surprinde faptul că în limba română s-au
putut păstra pînă astăzi cuvintele bordei şi vatră, care definesc exact ti
pul de locuinţă adîncită în pămînt şi instalaţia sa de foc, cuvinte care
sînt de neîndoielnică origine geto-dacică 1 1 • De asemenea, unele cuvinte
tot de sorginte dacică, cum sînt, argea, burlan, groapă, scrum, folosite în
că în limba română în unele regiuni ale României, dovedesc şi ele vechi
mea tipului de locuinţă adîncită în pămînt şi a instalaţiilor de foc adia
cente t:!.
In ceea ce priveşte materia primă folosită în construcţia caselor.
precum şi o serie de elemente din arhitectura lor, în limba română de
a stăz i s-au păstrat, de asemenea, unele cuvinte din fondul lexical local,
preroman, precum bîrnă, brad, ciump, grindă, gorun, tîmplă etc. t:l. T ot în
legătură cu locuinţa s-au conservat din fondul străvechi geto-dacic şi ter
meni i gard, gardină, a dărîma, a dura, precum şi cuvîntul cătun, acesta
din urmă definind nu numai o mică aşezare sătească, ci şi locuinţa pro
priu zisă 1".
Un alt domeniu de activitate, în care unele tradiţii geto-daaice
s-au conservat pînă tîrziu, în civilizaţia populaţiei autohtone din mile
niul I al e.n., este acda al ocupaţiilor sedentare, legate de agri cu ltură
,

,

c:reşterPa vitelor şi meşteşugri.

Deşi în aceste laturi de activitate influenţele civilizaţiei romane şi
tîrziu b iz a nti ne au fos t mult mai numeroase datorită, fără înd oi al ă
şi dezvoltării superioare a forţelor de producţie din cele două imperii, în
comparaţie cu cele ale autohtonilor, s-au păstrat totuşi destul de multe
e le m e nte de tradiţie geto-dackă, pe care cercetările arheologice le-au pu
tut p reciza în ultimul t i mp şi care, într-o anumiU1 măsură, sînt confir
mate �i prin conservarea în limba română a unor vechi cuvinte din fonmai
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du! lexical preroman, referitoare la astfel de activităţi.
Cu toate că, sub influenţa civilizaţiei romane, agricultura la popu
laţia autohtonă a luat o mare dezvoltare, brăzdarul de plug de tip "da
cic", de exemplu, fiind înlocuit încă din cursul secolelor II-llil e.n. cu
cel de provenienţă romană, cu o mai mare rentabilitate 15, unele tipuri
de unelte agricole, cum sînt secerile, coasele, cosoarele, săpăligile, cuţi
tele şi oticurile de plug etc., întîlnite la geto-daci w, continuă să fie folo
site, în general, fără modificări esenţiale, în tot cursul primului mileniu al
e,n. Deşi apar unele tipuri de unelte noi, ca urmar� a influenţelor ro
mane sau bizantine, inventarul agricol al comunităţilor săteşti autohto
ne din perioada secolelor V-X e.n. este, în mare măsură, identic cu cel
folosit de geto-daci în secolele 1 î.e.n.
II e.n. 17• Existenţa acestui in
ventar aratft că, în tot cursul primului mil l' n i u al c. n ., autohtonii din
spaţiul carpato-dunăreano-pontic au practicat neîntrerupt cultivarf'a cc
rcalelor, viticultura şi grădinăritul, ocupaţii care dovedesc neîndoielnic
o viaţă sedentară, temeinic organizată pe criterii social-economice, cu
vechi traditii tR.
In le ătură cu aceste ocupaţii în limba română s-au păstrat de a
semenea, din fondul lexical geto-dacic o serie de cuvinte, cum sînt de
exemplu, ţarină, grapă, grunz, buc, p ielm, sită, mărar, mazăre, păstaie
fasole, mălai, măr, curpăn, mied, teasc, ravac, strugure şi altele, 19 care
arată continuitatea unor astfel de îndeletniciri la populaţia daco-romană
şi veche românească.
In ansamblul ocupaţiilor principale ale autohtonilor, după cum s-a
arătat, creşterea animalelor şi păstoritul, mai ales cel din zonele monta
ne, a fost destul de puţin influenţat de civilizaţi-. romană, astfel că nu
meroase elemente de tradiţie geto-dacică s-au păstrat nealterate pînă în
ziua de astăzi, din acest domeniu de activitate conservîndu-se etnografic
numeroase practici şi destul de multe noţiuni de origine geto-dacică în
limba română 20.
-

g

De asemenea, în domeniul practicării meşteşugurilor, numeroase ti
puri de unelte, precum ciocane, dornuri, cleşti, pile, burghie, nicovale,
topoare, foarfeci etc., folosite de către geto-daci 21, se întîlnesc în forme
şi dimensiuni aproape neschimbate şi în aşezările sau depozitele de unel
te d i n perioada secolelor V-X e.n. 2�.

Chiar în domeniul r e du ceri i minereurilor de fier, tehnicile folosite
de populaţia autohtonă din secolele V-X e n n u diferă prea mult de cele
atestate anterior la geto-daci, întîlnindu-se de exemplu aceleaşi tipuri de
cuptoare, mai ales în cazul extragerii fierului din minereW'ile de baltă 2:1.
Unele notiuni, care definesc o serie de unelte sau activităti din do
.

.

meniul meşteşugurilor precum cuvintele ciocan, daltă, burg hiu, dorn,
drlig. custură, brici, zgură etc. fac parte şi ele din fondul lexical prero
man 2". demonstrînd continuarea unor atari activităti economice în tot
cursul primului mil eni u al e.n.
'

Torsul şi ţesutul au avut şi ele în peri o a d a secolelor V-X e . n . o
pondere însemnată în cadrul activităţilor meşteşugăreşti autohtone, pre
lucrindu-se mai ales lîna şi firele vegetale din in şi cînepă. O serie de
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obiecte, cum sînt fusaiolele din lut, acele de cusut din fier şi os, greută
ţile pentru războiul de ţesut, lucrate din lut şi altele, întîlnite frecvent
în aşezările din secolele V-X e.n. 25, sînt aproape identice cu cele folo
site de către geto-daci 26, dovedind că procedeele de prelucrare a firelor
şi a pinzei nu s-au modificat prea mult in decursul secolelor.
Cuvintele de certă sorginte geto-dacică, folosite pînă astăzi în lim
ba română, ca pînză, caer, baer, brîu, căciulă, cujbă, cioareci, petică, ţol,
andrea, a însăila etc. evidenţiază şi ele permanenţa unor astfel de înde
letniciri 2i.
Şi în ceea ce priveşte producţia ceramicii s-au putut preciza, prin
intermediul cercetărilor arheologice, o serie de elemente tradiţionale ge
to-dacice. Deşi populaţia geto-dacică a cunoscut, cu cîteva secole inaintea
erei noastre, producerea ceramicei lucrate cu roata, menţinînd-o şi dezvol
tind-o, atit in timpul stăpînirii romane, cit şi după retragerea acesteia din
regiunile de la nordul Dunării de Jos, producerea ceramicii lucrate cu
mina nu a incetat de fapt in tot cursul primului mileniu al e.n., unele
categorii de vase, în proporţie mai mare sau mai mică, fiind permanent
atestate, alături de olăria lucrată cu roata.
O serie de vase de tip borcan, străchini, castroane şi căni lucrate cu
mîna din pastă amestecată in compoziţie cu cioburi pisate sau micro
prundişuri, in multe cazuri aceste oale fiind ornamentate pe buză cu al
veole sau crestături, iar pe corp cu brîuri simple sau incizii orizontale şi
în val şi chiar cu butoni in relief, întîlnite alături de ceramica lucrată
cu roata in aproape toate aşeiările şi necropolele, datînd mai ales din se
colele V-VIII e.n. 28 se dovedesc a fi, îndeosebi prin formă, tehnică de
lucru şi ornamente, de certă tradiţie geto-dacică. Asemenea tipuri de va
se lucrate cu mîna nu sînt documentate, pînă în prezent, în cultura ma
terială vehiculată de unele populaţii migratoare, pătrunse temporar· in
cursul primului mileniu al e.n. în spaţiul carpato-dunăreano-pontic. In
această direcţie, credem că o analiză detaliată a tuturor tipurilor de olă
rie, lucrate cu mîna, documentate în civilizaţia secolelor V-X e.n. din
intreg teritoriul românesc şi compararea lor directă cu producţia cerami
că aparţinînd unor grupuri de migratori, ar releva cu şi mai multă con
vingere noi şi interesante elemente de veche tradiţie geto-dacică, infir
mind defintiv concluziile eronate, potrivit cărora intreaga gamă a olăriei
lucrată cu mina din perioada respectivă ar aparţine în exclusivitate sla
vilor.
.Este bine stabilit faptul că, în condiţiile noi apărute după retrage
rea romană de la nordul Dunării de Jos şi distrugerea centrelor orăşe
neşti şi de producţie meşteşugărească, de către numeroasele raiduri ale
diferitelor grupuri de migratori, odată cu secolul al IV-lea incepe să se
desfăşoare, pe intreg spaţiul carpato-dunăreano-pontic, un intens proces
de ruralizare al societăţii locale 29• In acest context, creşterea producţiei
ceramice lucrată cu mina şi degenerarea aceleia modelată cu roata, se
manifestâ pe spaţii geografice foarte largi, mai ales in cursul secolelor
VI-VII e.n. Reutilizarea pe scară tot mai largă a ceramicii lucrate la
roată, atestată mai ales cu incepere din secolele VIII-IX e.n. pe întreg
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spaţiul carpato-dunăreano-pontic, ca urmare a noilor influenţe manifes
tate aici de civilizaţia bizantină şi a reinstaurării unei perioade de o mai
accentuată linişte politică, nu a putut duce totuşi la dispariţia completă
a olăriei lucrate cu mina, elementele tradiţionale geto-dacice
întîlnin
du-se încă în forme, tehnica de lucru şi ornamentele unor anumite eate.
garii de vase pînă către sfîrşitul primului mileniu al e.n. 30
Şi în domeniul vieţii spirituale din perioada secolelor V-X e.n.,
deşi cercetările arheologi ce întreprinse in această direcţie nu sint incă
prea numeroase şi concludente, pot fi sesizate totuşi o serie de tradiţii
geto-dacice.
Ritul incineraţiei, de exemplu, folosit cu precădere de geto-daci pînă
tîrziu in epoca stăpînirii romane şi chiar după retragerea i mperiului de
la nordul Dunării de Jos 31, a continuat să fie practicat, în pofida răspin
dirii, cu incepere din secolul al IV-lea e.n. a creştinism ului latin, în tot
�paţiul carpato-dunăreano-pontic 32.
Lipsa unor dogme riguroase de ritual, mai ales în primele secol e ale
difuzării noii religii in aceste regiuni, condiţiile aparte in care creştinis
mul s-a propăvăduit aici, treptat, pe cale populară şi nu oficial, ca în ca
zul altor popoare vecine nelatine (bulgari, ruşi, maghiari etc), au favori
zat m enţinerea unor practici păgîne de veche origine geto-dacică, . care
s-au perpetuat pînă tîrziu, în ciuda reglementărilor survenite prin or
ganizarea şi dezvoltarea centrelor religioase creştine. Depunerea resturi
lor umane incinerate in gropi simple sau în vase de lut lucrate cu mina
sau roată, folosite drept urne
funerare, precum şi
depunerea
de
ofrande alimentare şi obiecte vestimentare şi de podoabă, ca în cazul
unor morminte din unele necropole birituale datînd din perioada secole
lor VIII-IX e.n. 33, constituie desigur reminiscenţe ale practicilor păgine
locale, dovedind că unii dintre membrii unor comunităţi săteşti autohto
ne mai păstraseră încă obiceiuri străvechi de înmormîntare şi nu accep
taseră creştinismul cu toate dogmele lui.

O analiză atentă şi exhaustivă a descoperirilor arheologice funerare
şi compararea riturilor şi ritualurilor specifice geto-dacice cu acelea ates
tate in perioada secolelor V-X e.n., ar putea releva noi şi importante
aspecte, imbogăţind considerabil cunoaşterea evoluţiei şi conţinutului vie 
ţii spirituale autohtone.

Din datele succinte prezentate mai sus reiese deci in mod clar că,
elementele tradiţionale geto-dacice in civilizaţia autohtonă din perioada
secolelor V-X e.n. sint destul de numeroase, fiind documentate, în mod
diferenţiat, în diversele domenii de activitate umană, cum sint construc
ţiile de locuinţe, cultivarea cerialelor, viti cultura, grădinăritul, creşterea
animalelor, practicarea diferitelor meşteşuguri etc. Unele dintre aceste
indeletniciri străvechi au putut fi reconstituite şi prin intermediul cercetărilor paleoetnografice, altele au continuat, fără m odificări esenţiale,
pînă astăzi, mai ales în zonele care au beneficiat de anumite condiţii fa
vorabile conservării unor atari tradiţii. Astfel de elemente tradiţionale
s-au păstrat, de asemenea in număr destul de mare şi in folclorul româ-
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nesc şi, dupii cum s-a ari1tat, chiar în unele manifestări legate de prac
ticile de înmormîntare : 1 ·•.
Precizarea unor tradiţii geto-dacice în civilizaţia secolelor V-X
e.n. prin intermediul cercetărilor arheologice, în planul culturii materia
le şi vieţii spirituale autohtone, aduce fără îndoială, un substanţial spor
de infonnaţii privind continuitatea neîntreruptă de viaţă locală, în spaţiul
carpato-dunărl'ano-pontk. Intensificarea cercetărilor arheologice în
a
·ceastă direcţie poate oferi, desigur, noi şi mai largi posibilităţi de a rele
·va asemenea tradiţii geto-dacice în conţinutul civilizaţiei locale, contri
buind astfel la mai buna înţelegere a fenomenului de simbioză daca-ro
mană din cadrul procesului de formare a poporului şi a limbii române.
Indiferent însă de numărul şi semnificaţia istorică aparte a unor a
semenea tradiţii geto-dacice în perioada secolelor V-X e.n., cultura ma
terială şi viaţa spirituală autohton[• din aceste regiuni ale Europei de
sud-est vădesc, indiscutabil, un profund caracter romanic, consecinţă di
rectă a largului proces de romanizare, desfăşurat pe întreg cuprinsul ve
chii Dacii, timp de aproape o jumătate de mileniu.
Trăsăturile fundamentale romanice ale civilizaţiei autohtone
din
secolele V-X e.n. din spaţiul carpato-dunăreano-pontic, puse în eviden
ţă c� claritate de intensele cercetări arheologice întreprinse în ultimile
decenii, reprezintă, neîndoielnic, o particularitate definitorie, care expli
·Că sensul întregului proces de etnogeneză românească şi apartenenţa et
:no-lingvistică a poporului român la grupul ţărilor latine de astăzi.

N O T E
1 I . Nestor, Formarea poporului român, în Istoria poporului român
(e d .
Oţetea), Bucureşti, 1970 ; p. 91-107 ; Gh. Ştefan, Formarea poporu lui roman,
Bucureşti, 1973 ; C. C. Giurescu, Formarea poporului român, Craiova 1973 ; O. To
ropu, Romanitatea tîrzie şi străromânii în Dacia Traiană sud-carpatică (secolele
III-XI), Craiova, 1976 ; D. Gh . Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI
t>.n. Contribuţii arheologice şi i storic e la problema formării poporului român, Iaşi,
1978 ; idem, Civilizaţia romanică la est de Carpaţi în secolele V-VII e.n. Aşezarea
de la Botoşana - Suceava, Bucureşti, 1984 ; L. B â rzu, Continuitatea creaţiei mate
.riale şi spirituale a poporului român şi a limbii sale, Bucureşti, 1979.
2 I. Nestor, Les donnees archeologiques et le probleme de Ia formation du
_peuple roumain, în H.RH, 3, 1964, p. 383-423 ; idem, Autochtones et Slaves en Rou
manie, in Slavjaniete i srednizemnomorskijat svjat VI-XI vek, Sofia, 1973, p. 2933 ; D. Gh. Teodor, Regiunile răsăritene ale României în secolele VI-VII e.n., în
Mem. Antiq . 1, 1969, p. 1 81-204 ; idem, Romanitatea carpato-dunăreană şi Bizan
ţul în veacurile V-XI e.n., Iaşi, 1 9 8 1 ; M. Rusu, Note asupra relaţiilor culturale
.din tre slavi şi populaţia românească din Transilvania (sec. VI-X e.n.), în. Apulum,
IX, 1971, p. 71 3-726 ; N. Stoicescu, Continuitatea românilor, B ucureşti, 1980.
J Gh. Ştefan , Le probleme de l a continuite sur le territoire de la Dacie, în
Dacia NS, XII, 1968, p. 347-354 ; M. Comşa, Sur !'origine et J'evolution de la popu
lation romane et ensuite proto-roumanie auv VIe-ve siecles sur le territoire de la
&umanie, inl Dacia, NS, XII, 1968, p. 355-380 ; D. Gh . Teodor, La population au
tochtone dans la region Est-Carpatique de la Roumanie pendant Ies V-XIe sie
.cles de n.e., in Actes duVIle Congres international des sciences prehistoriques et pro-

A.

.

http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro

Tl:A!l!TII GEl'O·DACICE

1 39

tohistorifiUeS - Prague, 1 966, I I , P�Ntga, 1971, p. l 1 17-1 1 20 ; id cm, Conceptul de cultu
ră Costişa - Botoşana. Consideraţii privind continuitatea populaţiei autohtone la est
-de Carpaţi în secolele V-VII e.n., în SAA, Iaşi 19113, p. 2 1 5-227 ; idem, Continuitatea
la
populaţei autohtone la est de Carpaţi. Aşezările d i n secolele VI-XI e .n. de
Dodeşti - Vaslui, Iaşi, 1984 ; V. Teodoresc u, O nouă cultură recent precizată în ţara
'1103Stră - Cultura IPoteşti - Cîndeşti, în Sesiunea de comunicări ştiinţifice a mu
muzeelor de istorie, din decembrie 1964, II, 1971 , p. 104-130 ; Eu�. Zaharia, Don
nees sur l'archeologie des IVc-xe siecles sur le terri toire de la Roumanie. La

c:ulture Bratei et la culture Dridu, în Dacia NS, X V, 1 97 1 . p. 269-2117 ; D. P rot.ase.
La popu lation daco-romaine en Transylvanie et dans le Bana t (Depuis )'abandon de
la Dacie jusqu'il la venue d es Slaves), în Da-coromania, 3, Frcipurg, 197:'>-1976, p.
�H-56 : S. Dolinescu -Fcrche, La culture "Ipote�ti - Ciurel - Cîndeşti" La situa
en Valac h ie, în Dacia, NS, XXVII I , 1984, 1-2, p. 1 17-147.
� M. Comşa, Tipuri de locuinţe din seco lel e VIII-X din sudul M un ten iei , în

tion

IllO\·-File de istorie, Bucureşti, 19711, p. 1 1 1-1 1 2 ; idem, Cu privire la originea ti
pului de bordei cu cuptor scobit din epoca feudală timpurie in zona extracarpatică
a României, în Hierasus, V, 19114, p. 1 47-1411.
5 Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşt.i, 1 973, p. 22-25, i em , Geto-dacii din
Muntenia in epoca romană, B Ucureşti, 19114, p. 7-12 ; M. T urc u, Gcto-dacii din
Cîmpia Munteniei, Bucureşti, 1979, p. 83-89 : I. Ioniţă, D in istoria şi civilizaţia
dacilor liberi. Dacii din spaţi ul est-carpatic in secolele II-IV e.n., Iaşi, 1 9112, p. 2 1 ,
6 0 , 1 0 1 , 107-108 ; I . Gl odari u, Arhitectura dacilor, civilă şi militară (sec. I l i.e.n.
f e .n.), Cluj-Napoca, 19113 , p. 9-15.
6 G h. Bichir, op. ci t . , 1 973, p. 23 ; idem, op. cit., 1984, p. 9 ; I. Glodariu, op .
..cit . . p. 1 1- 1 3 .
7 M. Comşa, op. cit., în I l fov - Fi le dP istorie, 1978, p. 1 1 1-1 1 :'> ; idem, op. c it .,
in H i e rasus V, 1 904, p. 147-155.
8 K. Horedt, Şantierul arheo l ogi c M o re şti, în SCIV 6, 1 9:'>5, 3-4, p. 661, pl.
IV
V. Leahu, Raport asupra săpăturilor arheolog i ce efectuate în 1960 Ia Căţelu
Nou, în CAB, T . 1963, p. 35-38 : VI. Zirra , Gh. Cazimir, Unele rezultate ale săpă
turilor arheologice de pe Cimpul Boja din carti erul Milita•·i, în acPla!3i volum, p.
56-,>9, fig. 1 2/1-2 ; 13/1 ; 1 4/1-2 ; S. Dolinescu-Ferclw, Aş e zări din secolele III
şi VI e .n. din sud-vestul Munteniei. Cercetările de l a Uulceanca, Bucureşti, 1974,
p. 2�1. 30-32. 39-40, 56-58, 8 1 , 113, 90 , fig . 4. : 1 2 : 23 : 39 : 42 : 44 : 46 ; 83 : 93 ;
107 ; S. Tc>ocl or, Să pătu r i le de la Cucoră ni (jud. Boto ş ani ), în A.M., VI I I , 1 9 7 5, p.
124, fig. 4 ; 1. M i t rP a , Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret in se
-colele VI-IX, în Carpica, XII, 1980, p. 64-69, pl. IX/1-2 ; X/1, 3 ; XI, 3 ; XII / 1 ;
D. Gh. Teod o r , op. c i t., Bucureşti, 1984, p. 24-26, fig . 3/-c ; idem , op. c it ., Iaşi, 1984,
p. 49-55, 1 1 0, fi.!:!. 23 ; 60 /d ; M. Comşa, op. cit., 1984, p. 1:'>:1- 1 5 5 .

d

9 V. Teodorc>scu, Despre cultura Ipoteşti-Cindeşti în lumina cercetărilor ar
heologice din nord-vestul Munteniei (reg. Ploieşti), în SCJV, 1 :'> , 1964, 4, 488--489 ;
Eug. Zaharia, Săpăturile de la Dridu. Contribuţii Ia arhcologia perioadei de forma
J'e a poporului român, Bu cureş t i , 1967, p. H l-:'>4, fig. 2-6 : 8 : 10-14 ; 16-29 ;
Z. Szekely, Aşezări din sec. VI-IX din sud-e�tu1 Transi lvaniei, în Aluta, VI-V T T ,
1974-1975, p. 36-42 ; D. Gh . Teodor, op. cit., Taşi, 1 978, p. 1 4-16, 72-74, 103-1 0 ·!,
fig. 2-3 ; 24/1-3 : idem, op. cit B ucu reş ti , 1 904, p. 22-25, fii:!. 2- 1 6 ; idem, op.
c i t., Iaşi, 1 9114, p . 22-26, 49-7 1, 107- 1 13, fi g. 5, 23-26, 60 ; D. Gh. Teoclor, G. Co
man, R. Alaiba, Săpăturile arheologice de la Drăgeşti-Vaslui, în MCA I I I , Tul
cea, 1 980, p. 462-466, fig. 2-:J ; M . Com.5a, Cultu1·a materială veche rom âne ască
(Aşezările de la Bucov-Pioieşti), B ucureşti , 1 970, p. 1 6-28, fig. fi-9 : 1 1 - 1 3 ; pl.
I I -VI ; I . MitrPa, op. cit., p . fi4 -69 , pl. VI I-V ! I I : IX/2-4 ; XI-Xlll ; S. Dum i 
tra�cu, Săpăturile arheologice de la Biharea, în MC;\, Bucureşti, 1 98:1, p . 200-2 0 1 ,
.•

fi L: . 9.

10 G h. Bichir, op. c it ., 1 97:1, P . 24 ; i d e m , op. cit., 1 9114, p . 1 0 ; M. Comşa,

-op. cit., 1984, p. 1411.

11 B . P. Haşdeu. Istoria critică a Românilor (ed . nouii), Bucureşti, 1984, p.
368-369 ; A . Vraciu, Limba daco-geţilor, Timişoara, 1 900, p. 1 09- 1 1 0, 1 1 7-1 1 8 ;
12:;, 1 27 ; I . 1. Russu, Etnogeneza românilor. Fondul autohton traco-dacic şi com
Gr. Brânc u ş i ,
ponenta latino-romanică, B ucureşti , 1981, p. 226-228, 4 14--4 1 6 ;
Vocabu larul autohton a l limbii româ ne, Bucureşti , 1 9113, p . 126-127.

http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro

140

D. GH.

JTcOI>OH

12 Al. Philippide, Originea românilor, II, Iaşi, 1927, p. 715-7 1 6 ; B. P. Haş deu ,
op, cit., p. 576--580 ; 1. I. Russ u op, cit., p. 251-252 ; 278-279, 324-- 325, 381-:u!2 ;
Gr. Brâncuş, op. ciL, p. 30-31, 84, 1 12.
1 3 B. P. Haş de uL op. cit,, p. 599, 601 ; I. I. Russu, op. cit., p. 268-26 9 , 321323 ; Gr. Brâncuşi, op. cit., p. 43-44, 64.
H Al. Philippide, op. cit., p. 705 ; Gh. Ivănescu, Istoria limbii române, l a5i,
1980, p, 258 ; I . 1. Russu, op. cit., p. 290-292, 306--307, 3 13-3'1 5 ; Gr. Brâru.·u�,
op. cit., p. 76-77, 139-140.
15 V. Neamţu , La technique de la production cerealiere en Valachie "t cn
Mol davie jusqu au XVIUe siecle, Bucureşti, 1975, p. 49-73.
16 I. Glodariu, Eug. I aros lavschi
, Civilizaţia fierului la Daci (sec. II i.e.n. 1 e.n.), Cluj Napoca , 1979, p. 58-76, fig. 22-34 ; M. Comşa, Date privind culti
,
varea viţei de vie la traco-daci (sec. VI î.e.n. - sec. 1 e.n.) in lumina cercetărilor
arheologice, în Pon tica, XV, 1982, p. 57-79 ; Al. Pop a, V. Moga, Unelte pentru a
agricultură descoperite în cetatea dacici de la Piatra Craivii (judeţul Alba), i n
lalomiţa - Materiale d e istorie agrarA a României , Slobozia, 1983, p. 170-175.
1 7 V, Canarache, Unelte agricole pe teritoriul Republicei Populare Române
in epoca veche, în SCIV, 1, 1950, 2, p. 83-109 ; 1. Nan ia , O importantă descoperire
din perioada feudalismului timpuriu la Bîrlogu, corn. Negreşti, jud. Argeş, în S t u 
di i şi Comunicări, 2, Piteşti, 1969, p. 205-230 ; M. Comşa, Gh. Con stan tinescu , De
pozitul de unelte şi arme din epoca feudală timpurie descoperit la Dragosloveni
(jud. Vrancea), în SCIV, 20, 1969, 3, p. 425-430 ; :M. Comşa, E. Gheannopoulos,
Unelte şi arme din epoca feudală timpurie descoperite la Radovanu (jud. Ilfov),
in SCIV, 20, 1969, 4, P. 617-621 ; M. Comşa, C. Decu lesc u, Un depozit de unelte
o�>i arme d escoperit la Curcani (jud. Ilfov), în SCIV, t3, 1972, 3, p. 469-472, fig.
'2/6, 8-10 ; D. Gh. Teod or, op. cit., Iaşi, 1978, p. 20, 77, 108-109, fig. 4/5 : :!�/3-fi ;
26 ; 27 ; 28/1-5 ; M. Comşa, Grădinăritul în mileniul 1 al e.n. pe teritoriul Romii 
niei, în Pontica, XIII, 1980, P. 164-184 ; St. Olteanu, Societatea românească
la
cumpăna de milenii (secolele VIII-XI), B uc u reş ti, 1981, p. 59-64, 158, fir. J -:1 ;
G. Coman, Contribuţii la cunoaşterea vieţii agrare din Moldova în secole l e V-XII,
i.n Ialomiţa - Materiale de istorie agrară a României, Slobozia, 1983, p. 53-64.
10 D. Gh. Teodor, op. cit., Iaşi, 1981, p. 27-29
, 59-61 Şt. Olteanu, op. l'it . ,
p. 55-65.
19 Al. Philippide, op. cit., P. 7 1 0 ; I. 1. Russu, op. cit., p. 30 1-303, 32:1, 34�>346, 368-369, 383-384, 392-393, 405-406 ; Gr. Brâncuş. op. cit., p. 49, 70-71 /l l 82, 8�86, 93-94, 96-97, 1 13-1 14, 1 16-- 1 1 7, 145.
20 Gh. Iv ă n es c u , op. cit., P . 255 ; I. I . Russu , op. cit., p. 253-254, 270-27:l. 2flli289, 292-293, 305--306, 319--320, 350--35 1, 387--396, 402--405, 4 1 1--412, 41 7--42� ;
Gr. Brâncuş, op. cit., p. 3 1-32, 40-47, 54-58, 1 1 5-129.
21 I . Glodariu, Eug. Iaroslavschi, op. cit., p. 77-123, fig. 36-60.
2'1 M . Com�a. Gh. Constantinescu, op. cit., p. 426, fig. 1 ; M. Com�a. C lk
cu l escu, op. cit., p. 469-472, fig. 2f2-5 ; D. Gh. Teodor, op. cit., Iaşi 1978, 11 :..>tJ2 1 , 77-78, 109, fig. 4-7 ; 28/6-a ; 29/30 ; St. Olteanu, op. cit., p. 96-98, fL,r;. 'i-8
23 I. Glodat·iu, Eug. Iaroslavschi, op. cit., p. 9-35 ; Z. Szekely Contribuţii la
studiul prelucrării fierului la dacii din sud-estul Transi lvaniei, in Aluta. X I I
XIII, 1981, p. 3 1-34 ; Şt. Oltean!u, N. Neagu, D. Sccălman, Tehnologia obţinerii
fierului din minereu şi problema continuităţii istorice pe teritoriul României în
mileniul 1 e.n., in SCIVA, 32, 1981, 2, p. 2 17-231 : St. Olteanu, op. cit., p. 78-96.
,

-

24 A. Vraciu, op. cit., p. 109, 1 17-118, 1 23 ; I. J. Russu, op. cit., p. 293-295,
303-304 ; Gr. Brâncuş, op. cit., p. 6 1-62, 1 38-1 39.
25 I . Barnea, în Dinogeţia, I , Bucureşti, 1 967, p. 98-122, fig. 50-60 ; D. G h .
Teodor, o p . cit., p. 20-2 1 , 77-78, 109-110, f � . 9/1-4, 6 : 29/3 ; 34/4-5, t'
J!"> /2,
4, 6 ; 37 ; M. Comşa, op. cit., Bu cureş ti 1978, p. 56-59, fig. 37 ; 38.
26 Gh. Bichir, op. cit., 1973, p. 47-49, pl. XXX-XXXI ; XXXV /1-7.
12 ;
!lllXXXV(7, 1 0, 13-21 ; M. Turcu, op_ cit..
i d em op. cit., 1984, p. 28-29, pl.
99, fig. 1 2 ; pl. VI/1-5.
'!l I. 1 . Russu, op. cit., p. 254-256, 273-274, 283-288, 332--334, 361--3fJ:.. 370371, 408-409 ; Gr. Brâncuş, op. cit., p. 45-47, 53-54, 150.
,

http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro

TRAD [ŢU GETO-DAClCE

141

28 C. Scorpan, Noi descoperiri getice în Dobrogea romană - secolele D-Vl
e.n., l.n Poatka IV. 1971, p. 137-150 ; C. Cirjan, Ceramica băştinaşi din sec. VI
VII e.n. descoperită la Tomis, in acelaş i voLum, p. 339-348 ; D. G. Teodor, op. cit.•
in SAA , 1, Iaşi, 1983, p. 219, fig. 4/1---6 ; S. Dolinescu-Ferche, op. cit., in Dacia, NS,
X XVIII, 1984, 1-2, p. 130, fig. 6 ; 7/1-3, 6-2 1.
29 Istoria Românei, I, Bucureşti, 1960, p. 628-629 ; Gh. Ştefan, Formarea po
porului român, in Dicţionar de istorie veche a României, Bucureşti, 1967, p. 282.
30 D. Gh. Teodor, op. cit .• 1978, p. 81-82, fig. 47/2-3, 9 ; 48/ 1 , 4, 6, 8 ; 49/12, 5, 6 ; 50/1-3, 5-6 ; I. Mitrea, op. cit., p. 76-79, pl. XXIII/1-3 ; XXIX/1, 3, 6 ;
XXVI ; XXXIV/2, 4 ; XLI/4--6 ; S.Dolinescu-Ferche, op. ci t . , p. 130, fig. 6 ; 7/1-3,
7-9 ; 13-14 ; 17-2 1 .
3 1 D . Protase, Ritualuri funerare l a daci şi daco-romani, Bucureşti, 1971 ; idem

Un cimitir dacic din epoca romană la Soporul de Cîmpie. Contribuţii la problema
coOitinuităţii in Dacia, Bucureşti, 1976 ; Gh. Bichir, op. cit., 1973, p. 29-44 ; idem,
op. cit., 1964, p. 14--1 9.
32 I. Barnea, Arta creştină în România (secolele III-VI), I , Bucureşti, 1979 ;
R. Vulpe, Romanitate şi creştinism, coordonate ale etnogenezei româneşti, l.n De
la Dunăre la Mare. MArturii istorice şi monumente de artă creştină, Galaţi, 1977,
p. 16-22.

:Il �- Baraschi, Observaţii asupra necropolelor din epoca feudali timpurie
din Dobrogea, l.n SCIVA 28, 1977, 3, p. 404-416.
34 Th. Burada, Datinile poporului român la înmormîntări, Iaşi, 1882 ; S. Fl.
Marlan, Inmormintarea la români, Bucureşti, 1892 ; St. Cristescu-Galopenţia, Cer
cetArile credinţe lor domestice ale ţărinimii româneşti, Bucureşti, 1940 ; A. Nour,
Credinţe, rituri şi superstiţii geto-dacice, Bucureşti, 1941 ; R. Vulcănescu, Mitologie
români, Bucureşti, 1985, p. 122-209.

TRADITIONS Gli:TO-DACES DANS LA CULTURE MATli:RIELLE ET LA
VIE
SPIRITUELLE • DES ve-xe SIECLES N. E. SUH. LE TERRITOIRE DE LA
ROUMANIE
Resume

Dans !'etape actuelle des recherches, par l'intermediaire des investigations
archeologiques, une serie d'elements tradotionnels geto-daces dans la contenu de la
civilisation autochtone de la periode des ve-xe siecles n.e. peuvent etre mieux
precises dans le systeme de construction des habitations et attenances, dans le do
maine des principales occupations de la population locale, agriculture, elevage du
betail, production et emploi de certaill5 types d'outils artisanaux, production de la
ceramique, ainsi que dans la sphere de la vie spirituelle.
On a suppose que de l'ensam ţ� des types d'habitations creusees en terre
d'origine geto-daces, ceux qui se sont c <lit serves dans le periode des ve-xe si eeles et
meme plus tard au Moyen Age, ce sont surtout les types de forme rectangulaire,
pourvus d'âtre simples en argile ou de fours creuses en forme de niche dans un
banc en terre specialement epargne.
Outre l'habitation, les attenances aussi, telles le fours en argile ·de
forme
circulaire avec ou sans voute, pourvu d'une fosse d'acces situe dan)s l'espace
entre les huttes, atteste, dans tous les etablissements datant de la periode
des
ve_xe siecles n.e. demontrent une evidente origine geto-dace, des types identi
ques se retrouvant egalement dans les etablissements datant des re-Jve siecles
.n.e.
Par consequence n'est-ii pas surprenant le fait que la langue roumaine ait
garde jusqu'ă nos jours les mots bordel (hutte), vatră (âtre) argea (construction en
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bois souterraine), groapă (fosse) bîrnă (poutre), ci ump (bout de poutre, poteau)
gard (cloture), gardină (marge en argile devant l'âtre), a dura (bâtir) etc., mots qui
sont manifestement d'origine geto-daces.
Un autre domaine d'activite ou certaines traditions geto-daces se sont
longtemps conservees dans la civilisation autochtone est celui des occupations
seden taires liees â l'agriculture, â l 'elevage du betail et aux metiers.
Bien que, sous l'i nfluence de la civilisation romaine, l'agriculture ai t connu
un plus grand develeppoment, l'inventaire agricole des commWiautes rurales au
tochtones de la periode des ve-Xe siec les est en grande mesure identique a celui
que les geto-daces utilisaient au Ier si ecle av.n.e. aux Jer-ne siecles n.e. L'exis
tence de cet inventaire prouve que, durant tout le premier millenaire de n.e. les
autochtones de l 'espace carpato-danubio....pontique ont pratique
sans interruption,
la culture des cereales, la viticulture et le jardinage.
Dans ce sens, certains linguistes considerent que la langue roumaine a
gal"de toujours du fond lexical geto-dace une serie de mots, tels par exemple
ţarină (charnp cultive), grapă (herse), buc (balle de cereales}, pielm (farine de
bonne qualite) mazăre (petits pois), mărar (fenouil), păstaie (cosse), măr (pomm('),
m.ied (boisson du miel), strugure (raisin) etc.
De meme, dans le domaine de la pratique des metiers, de nombreux types
d'outils, tels marteaux poincons, tenailles, limes, vrilles, enclumes, haches, ciseau x
etc., utilises par les geto-daces, de formes et dimensions qui n'ont presque pas
change, sont rencontres egalement dans les habitats et les depots d'outiC! de la
periode des ve-xe siecles nr.e. Certains mots qui definissent une serie d'outils
ou d'activites du domaines des metiers, tels ciocan (marteau), daltă (cisseau),
burghiu (vrille), cirlig (crochet), brici (rasoir), zgură (scorie) sont consideres egale
ment comme faisant partie du fonds lexical prerornain, geto-dace.
Le filage et le tissage ont eu egalement au cours des VC-.Xe siecles une
Une
importance considerable dans le cadre des activites rurales autochtones.
serie d'objets tels les fusaioles en terre cuite, les aguilles a coudre en fer et en
os, les poids en argile du meti.er a ti ssa ge etc., rencontres frequement dans les
habitats des ve.-xt sh'!cles n.e. sont presque iden.tiques a ceux que les gcto
daces utilisaient. Les mots , supposes aussi comme etant d'origine dace, utiJises
encore de nos jours dans Ia Iangue roumaine, tels pînză (tissus), caier (quenouillee},
baier (cordonnet), brîu (ceinture peysanne), căciulă (bonnet de fourrure}, cioareci
(chausses ou pantalon paysans), petică (chiffon), ţol (couverture), andrea (aguille
a tricoter) etc., prouvent egalement la continuite de telles activites.
En ce qui concerne la production de la ceramique, on a pu preciser aussi
par l'intermediaire des rechers archeologiques une serie d'elements tradiotionnels
geto-daces. Certains categories de vases de type local, pots-bocaux, brocs, bols etc.,
travaillees a la main s'averent etre, par la forme, la techni que de travail et le!.
omements, de tradition geto-daces certaine.

Dans le domaine de la vie spirituelle aussi, toute un.e serie de traditions
geto-daces peuvent etre saisis. Le rite de l'incineration, par exemple, pratique de
preference par les Geto-Daees· jusque tres tard dans l'epoque de Ja dominatli.on
des Romains et menre ·apres- tear retraite dn nord du Bas-Danube, a continue
d"etre pratique en depit de l& diffusion du -christianisme a partir du IVe siecle.
L'absence de dogmes Ii tuels rigoureux, surtout les premiers siecles de la propaga
tion de la nouvelle religion ont favorise le maintien des pratiques paiens d'origine
geto-dace, qui se sont perpetuees fort Iongtemps, en depit des reglementation
survenues par suite de l'organisation et du developpement des centres religieux
chretiens .

Preciser les traditions geto-daces dans la civilisation des Ve.-Xe siecles
n.e. par l'intermediaire des recherches archeologiques dans la culture materielle
et de la vie spirituelle autochtones, signifie apporter, sans doute, un surplus
d'informations sur la continuite de la vie locale dans l'espace carpato-danubio
pontique.

Indifferemment du nombre et de la signification historique il part de
ces
traditions geto-daces dans les ve-xe siecles n.e., la culture ma terielle et la vie
spirituelle autochtones de ces regions de !'Europe du sud-est mettent touteiois
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en evidence un profond carnctere roman, consequence du large processus de ro
manisation, deploye sur tout le territoire de l'ancienne Dacie, durant presque un
demimillenaire. Les traits fondamentaux romans de la civilisation des ye_xe
siecles n.e. de l'espace carpato-danubio-pontique representent tme particularite
definitoire qui explique le sens du processus d'ethnogenese roumaine et l'appar
tenance du peuple roumain au groupe des pays !atins d'laujOIUTd'hui.
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Fig. 1 Bordeie geto-dacice din secolele III-IV e.n. (1, 2) şi vechi româneşti din
secolele VIII-X e.n. (3, 4). 1 , Dulceanca - Teleorm.an ; 2, Botoşani - D. Cără
midăriei ; 3, Spinoasa - Iaşi ; 4, Dridu - Ialomiţa. a), arsură ; b), vatră ; c), bloo
de pămint cruţat.
Fig. 1 Huttes geto-daces du IIIe_Ive siecles n.e. (1, 2) et roumaines anciennes
du VIIIe_Xe siecles n.e. (3, 4). 1, Dul.ceanca-Teleorman ; 2, Botoşani - D. Cără
midăriei ; 3, Spinoasa-Iaşi ; 4, Dridu-Ialomiţa ; a), brOlure ; b), âtre ; c), banc en
argile specialement epargne.
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Fig. 2 Bordeie cu cuptor scobit înrtr-un bloc de pămînt CI'Uţat, din secolele VI
V I I e.n. (1, 2) şi din secolele VIII-X e.n. (3, 4). a), arsură ; b), vatră ; c), bloc

de pămint cruţat ; d), pietre ; e), cărbuni.
Fig. 2 Huttes pourvues de fours creuses da� un banc en terre specialernenţ
epargne, du VIe-vne siecles n.e. (1, 2) et du VJHe-xe lsieclPs n .e. (3, 4). a),
brillure ; b), âtre ; c), banc en argile specialement epargne ; d), pierres ; e), char
bon de bois.

c-d.a. 24
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Fig. 3 Unelte di n fier pentru fierărie. 1, J, 5, 7, 9, 1 1 , geto..<facice din secolele
1-11 e.n. ; 2, 4, 6, 8, 10, 12, vechi româneşti din secolele I X-X e.n . 1, J, 5, 1 1,
Grădiştea Muncelului - Hunedoara ; 2, 4, 6, 1 0, Dragosloven i - Vrancea ; B,
Curoani - Ilfov ; 9, Meleia - Hunedoara ; 1 2, Hangu - Neamţ.
Fig. 3 Outils en fer de forgeron. 1, J, 5, 7, 9, 1 1 , geto-daces du Ie-.Ue siecles
n.e. ; 2, 4, 6, 8, 10, 12, roumains anciens du IXe-Xe siecles n.e. 1, J, 5, 11, Gră
diştea Mun.ce1ului - Hunedoara ; 2, 4, 6, 10, D ragosloveni - Vrancea ; 8, Curcani
- Ilfov ; 9, Meleia - Hunedoara ; 12, Hangu - Neamţ.
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Fig. 4 Unelte agri,c ole din fier. 1, 4-5, 7, 9-10, 12, geto-dacice d i n secolele I- I I
e.n. ; 2-3, 6 , 8, 1 1 , 13, vechi româneşti, din secolele IX-X e.n. 1 , 4-5, 7, 1 2,
Grădiştca Muncelului - Hunedoara ; 2-J, Dodeşti - Vaslui ; 6, 1 1 , D ragoslovl· n i
- Vrancea ; 8, Curcan i - Ilfov ; 9-10, Craiva - Alba ; 1 3 , Izvoa1·e Bahna Neamţ.
Fig. 4 Outils agricoles en
n.e. ; 2-3, 6, 8, 1 1, 13,
Grădiştea Muncelului - Vrancea ; 8, Curcani
Neamţ.

fer. 1 , 4 - 5, 7, 9 - 10, 12, gelo-daces du 1 <'r-l l" si<.·dPs
roumains anciens du JXC-Xe siccl<!s n . .:.. 1, 4-5, 7, 1 2 ,
Hunedoara ; 2-3, Dod�ti - Vaslui ; 6, 1 1 . Dragosloveni
- Ilfov
9-10, Craiva - Alba ; 1 3, Izvoa rt> Balma -
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Fig. 5 Ceramică de tradiţie geto-dacică datind din secolele VI-VIII e.n. 1-2,
Sărak'l Mon teoru - Buzău ; 3, Poian - Covasna ; 4-5, Bucureşti - Ciurel ; 6,
Lozna Străteni - Boto�ani ; 7, Bucureşti - Soldat Ghivan ; B-9, Botoşana Suceava.
Fig. 5 Ceramique de tradition dace, datant
d u VJ e.....-. Vne siecles n.e. 1-2 Să
rata Monteoru - Buzău ; :1, Poian - Covasna ; 4--5 , BuC'UreŞ ti - Ciurel ; 6,
Lozna Străteni - Botoşani ; 7, Bucurel?ti - Soldat Ghivan ; 8-9, Botoşana - Su
cc•ava.
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CERCETARILE ARHEOLOGICE DE SALVARE
DE LA NEGREŞT! - JUDEŢUL VASLUI

HUXANDRA MAXIM-ALAIB1\

Aşezarea arheologică de la Negreşti, punctul numit "Cimitirul e
vreiesc", este menţionată în literatura de specialitate de la noi încă din
anul 1955 cînd, în urma investigaţiilor de suprafaţă efectuate de trei cer
cetători ieşeni, au fost descoperite urme de locuire din epoca migraţiilor
şi medievală t.
Staţiunea este situată în partea de sud-est a oraşului Negreşti, pe
terasa inferioară de pe stînga rîului Bîrlad (fig. 1). Zona Negreştilor face
parte din Podişul Central Moldovenesc şi cuprinde cursul superior al
rîului Bîrlad cu afluenţii acestuia : Şacovăţ, Velna, Durăuc, pe ale căror
văi s-au identificat numeroase aşezări din paleolitic şi pînă în perioada
feudală inclusiv 2.
In anul 1978 Direcţia Apelor Prut Iaşi (D.A.P.), începînd lucrările
de regularizare a riului Bîrlad in sectorul Negreşti - Drăgăneşti a
afectat în mare parte zona staţiunii arheologice mai sus amintită, deter
minind efectuarea unui sondaj arheologic.
Secţiunile au fost trasate în funcţie de distrugerile ce s-au făcut
in timpul lucrărilor de regularizare a riului Bîrlad din zona Negreşti.
Prin răzuirea stratului vegetal de la suprafaţa solului şi transportarea
l ui mai la vale, pentru ridicarea cotei terenului inundabil, s-a modificat
stratigrafia iniţială a staţiunii.
In secţiunea I, trasată in marginea terasei de pe malul stîng al
rîului Bîrlad, de 16 m lungime şi 4 m lăţime, s-au descoperit cinci lo
cuinţe şi o groapă (Fig. 2).
Secţiunea a II-a, de 20 m lungime şi 2 m lăţime, a fost trasată la
sud-est de secţiunea I, în zona unde, în urma răzuirii terenului a
ieşit la iveală vatra unei locuinţe şi o groapă. In secţiunea a, IV-a, tra
sată la 10 m nord de secţiunea a doua, cu o lungime de 1 1 m şi lăţime de
2 m, au fost descoperite două locuinţe.
Deoarece lucrările executate de D.A.P. Iaşi, au dus la săparea pe
terasă a unei gropi de circa 300 m2, pămîntul escavat fiind folosit la ni
velarea terenului inundabil din apropiere, s-a procedat la trasarea, în
malul dinspre nord al gropii, a secţiunii a III-q, cu o lungime de 45 m
şi o lăţime de 2 m, in care s-au descoperit trei locuinţe şi două gropi. In
total s-a cercetat o suprafaţă de 400 m2 (Fig. 3).
Din cauza distrugerilor datorate lucrărilor de hidroamelioraţie, să
păturile de salvare efectuate în anul 1978 nu au. putut stabili o stratihttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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g rafie clară a staţiunii respective. Pînă în prezent, pe baza materialului
descoperit şi salvat, s-a putut determina doar succesiunea aproximativă
cronologică a depunerilor, fiind identificate resturi din epocile : Hai
Istatt, La Tene, carpică, migraţii, feudalism timpuriu şi dezvoltat.
Cu acest prilej s-au putut preciza mai multe complexe de locuire,
ce aparţin diferitelor epoci istorice. De asemenea, au mai apărut şi ma
teriale, în stratul de cultură, nelegate de complexe de locuire. Acesta
este cazul fragmentelor ceramice din Hallstatt-ul mijlociu. Ele au ana
logi'i cu ceramica descoperită în aşezarea de la Stoicani 3• A apărut pe
nivelul cel mai de jos şi un topor ciocan ce se poate încadra şi în epoca
bronzului dar poate fi datat şi de ceramica din Hallstatt-ul mijlociu.
Un alt nivel de locuire este reprezentat de ceramica specifică La
Tcnc-ului (fig. 5/15). In afara fragmentelor ccramice descoperite sporadic
a mai apărut şi o groapă (nr. 1) în secţiunea a 11-a. Ea se adînceşte la
0,90 m faţă de nivelul vechi. In groapă s-au păstrat citeva fragmente
ceramice lucrate din pastă brună, neagră sau cenuşiu-roşietică, cu de
gresant mai mult sau mai puţin fin, uneori lustruită, caracteristică se
colelor IV-III î.e.n. (Fig. 4/13-15). Ceramica are analogii cu descope
ririle de la Botoşana � .
Pe nivel, s-au în pămîntul deranjat de lucrările funciare, au apărut
şi fragmente ceramice caracteristice dacilor liberi - carpilor (Fig. 4/8 ;
1 111-4). Sînt atît fragmente ceramice lucrate la roată cît şi lucrate cu
mîna. Ceramica lucrată cu mîna este de culoare brună sau brun-roşcată
şi are în compoziţie nisip, cioburi pisate sau pietricele. Intre formele
păstrate destul de fragmentar amintim : un capac cu deschiderea de
12,5 cm şi cu butonul de prinderc de 5,2 cm (Fig. 1 1/3), care are ana
logii apropiate în ceramica lucrată cu mîna, descoperită la Barboşi 5 şi
datată in secolele II-III e.n. Alte citeva fragmente provin, probabil,
de la borcane. Din categoria- ceramicii lucrate cu roata amintim atît frag
mentele din pastă cenuşie cit şi cele din pastă roşietică. Fragmentele
fiind prea mărunte nu putem preciza decit forma a două vase : o căniţă
lucrată la roată, acoperită cu angobă roşie. Lipseşte buza, corpul este
bombat, baza inelară şi toarta făcută dintr-o bandă cu şănţuire mediană
(Fig. 4/9), are analogii în cerarnica descoperită la Poicneşti 6, Drăgeşti 7,
Mai amintim un vas strec11rătoare, ce are in jumătatea superioară a
corpului un ornament din linii verticale, pictat cu roşu (Fig. 1 1/1). Cele
mai numeroase sînt fragmentele de buze din pastă cenuşie (Fig. 4/8 ;
1 1/2, 4).
Peste vestigiile aparţinînd carpilor, pe suprafaţa terasei cercetate
la Negreşti se suprapun direct acelea datînd din secolul al IV-lea. Din
această aşezare s-au cercetat mai multe complexe. In secţiunea III s-au
descoperit locuinţele 8 şi 9 şi gropile 2 şi 3. Locuinţa 8 se adinceşte la
1 m faţă de nivelul vechi de călcare. Inventarul este format din nume
roase fragmente ceramice caracteristice secolului al IV-lea e.n. dt şi
dintr-o fusaiolă realizată dintr-un fragment ceramic lucrat la roată, de
culoare cenuşie (Fig. 5/13). In secţiunea a III-a apare şi locuinţa 9, de
suprafaţă, din care s-a păstrat numai vatra circulară, cu diametru! de
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S APATURI DS SALVARE

LA

NEGREŞT!

151

0,95 m, cit ·şi :numeroase bucăţi de lipitură. Inventarul este format din
fragmente ceramice lucrate la mină şi la roată şi din fragmente de
amfore. Din aşezarea datată în secolul al IV-lea provin şi două gropi,
nr. 2 şi 3. Gr,oapa nr. 2 se adînceşte la 1,10 m, are formă d� clopot şi
conţine resturi osoase şi fragmente ceramice caracteristice secolului al
IV-lea. Ceramica din complexele de mai sus are corespondenţe în eera
mica de la Valea Seacă 8, Drăgeşti 9 şi de altfel cu majoritatea descope
ririlor din aria de răspîndire a acestei culturi.
Pe aceeaşi terasă, peste aşezarea din secolul al IV-lea se suprapune
direct orizontul de cultură materială din secolul al VI-lea. Lui îi apar
ţine locuinţa 7, apărută in secţiunea a III-a (Fig. 3), ce se adînceşte la
0,90 m faţă de nivelul de locuire din migraţii. Locuinţa păstrată parţial
are formă patrulateră cu colţurile rotunjite. Nu s-au putut stabili di
mensiunile laturilor, nici tipul vetrei. Ca inventar avea mai multQ
resturi ceramice specifke secolului al VI-lea (Fig. 5/8, 10). Menţionăm
fragmentele unui borcan, de dimensiuni mijlocii, cu buza răsfrintă tn
afară şi marginea rotunjită. Corpul bombat a fost lucrat dintr-o pastă
ce are in compoziţie cioburi pisate care, dau ceramicii un aspect zgrun
ţuros. Culoarea este brun-roşcată (Fig. 5/8). Un alt fragment, are o
uşoară şănţuire sub buza mai puternic răsfrîntă in afară. Descoperirile
din secolul al VI-lea de la Negreşti se pot IJ8porta celor de la Mănoaia 
Costişa 10, laşi - Crucea lui Ferenţ 11, Botoşana 12 şi mai ales din aşe
zarea de la Dodeşti 13, încadrată în limita secolelor VI-VII e.n.
Din secolele VIII-IX s-au dezvelit pe această terasă urmele cul
.turii vechi româneşti de tip Dridu. Acestei perioade ii aparţine locuin
.fa 1, .descoperită in secţiunea 1, în extremitatea de sud-vest a aşezării.
F..ste o locuinţă uşor adîncită in pămînt (-0,35 m faţă de nivelul de căl
care iniţial). Are formă rectangulară cu colţurile rotunjite. Din cauza
escavării marginii terasei nu s-a descoperit decit o parte din locuinţă
şi anume colţul de nord-est al acesteia, fapt pentru care nu se pot sta
bili exact dimensiunile laturilor. S-a păstrat vatra şi o parte din
pietrele de la pereţi şi, probabil, de la bolta cuptorului. In faţa lui se
află multă · cenuşă. Podeaua locuinţei este realizată din pămînt bătătorit,
această situaţie fiind caracteristică locuinţelor cu o perioadă mai înde
lungată de folosire. Nu s-au prins gropile de pari. Inventarul este for
mat din fragmente ceramice, un virf de săgeată, o unealtă de lemnărie
(Fig. 6/3-4, 9-10) şi din oase de animale. Ceramica, în cea mai mare
parte lucrată la roata cu turaţie înceată, in compoziţie cu nisip, micro
prundişuri şi bucăţi mici de calcar este ornamentată cu linii incizate
paralele sau in val, ce uneori acoperă mare parte din suprafaţa vasului.
Amintim din categoria de mai sus două fragmente ceramice din
partea superioară şi unul din jumătatea inferioară a vasului. Unul are
buza rotunjită, marginea răsfintă în afară, gitul marcat şi corpul sferoi
dal, neornamentat (Fig. 1 1/6). Alt fragment are buza subţiată, marginea
aproape verticală şi corpul alungit. Ornamentul realizat imediat sub buză
-este · format dintr-un grup de patru linii incizate in val, urmat de un
:alt grup de patru linii orizontale după care apare un motiv din lini'i
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parţial suprapuse, oblice (Fig. 1118). Al treilea este jwnătatea inferioară
a unui borcan, ornamentat pînă aproape de bază cu linii incizate ori
zontale (Fig. 1 1/7). Majoritatea fragmentelor ceramice fac parte din
vase de tipul borcanelor, deşi nu este exclus ca o parte să provină şi de
la castroane. De asemenea, s-a descoperit şi o tipsie întregibilă (Fig.
1 1/9). Analogii pentru descoperirile da la Negreşti le găsim în ceramica
de la Fălciu-Bogdăneşti 14, Dodeşti 15, Gura Idrici 16 ş .a .
Cele mai numeroase urme de locuire aparţin însă feudalismului.
Un nivel este caracteristic primei perioade a secolului al XIV-lea, iar
al doilea nivel sfîrşitului secolului al XIV-lea şi începutul secolului al
XV-lea.
Primei periqade îi aparţin locuinţele 2, 3 şi 4 din secţiunea I. Din
locuinţa 2 s-a păstrat partea de nord-est. Este uşor adîncită în pămînt
(-0,40 m) faţă de nivelul de călcare feudal timpuriu, de formă patru
lateră, cu colţurile rotunjite, cu o latură de 3,05 m şi cu urme de pari,
vizibile în partea de nord.Vatra păstrată integral, are o formă circulară,
diametru! 0,90 m. Inventarul este format din ceramică, citeva unelte
din fier (Fig. 4/1, 4 ; 5/4-7, 9, 1 1 ; 7/2-5,.; 9, 1 0) şi oase.
Locuinţa 3 a fost descoperită in partea de nord a celei deja men
ţionate. Este o locuinţă de tipul celor mai adincite in pămînt (-1 m),
de formă patrulateră cu colţurile rotunjite, cu o latură de 3,35 m şi cu
urme de pari, vizibile în partea de nord. Are o vatră simplă, păstrată
integral, de formă circulară, cu diametru! de 0,95 m. Inventarul este
format din ceramică (Fig. 9).
Locuinţa 4 se află in partea de est în preajma locuinţei 2, face
parte din tipul celor adîncite în pămînt (-0,55 m) faţă de nivelul feu
dal de călcare. Are forma de patrulater cu colţurile rotunjite, cu dimen
siunile laturilor de 2,35 x 3,25 m. Podeaua a fost amenajată din trei
straturi bătătorite din lut, fapt care, presupune probabil, trei refaceri
in timp a acesteia, deci o perioadă destul de îndelungată de locuire.
Inventarul este format din unelte din metal şi din numeroase fragmente
ceramice ce datează locui n ţa in aceeaşi perioadă cu cele două locuinţe
prezc'n tate mai sus (Fig. 6/1 -2, 5-8 ; 8/8-9, 14-1 5, 2 1 , 26, 27, 29)
Ct'ra m ica aparţinînd începutul evului mediu dezvoltat este repre
Z('ntati"l ele' num eroase fragmPnte, d i n care nu s-a putut întregi nici un
vas. Pasta conţine ca degresant nisip, uneori pietricele. Pereţii vaselor
au grosimi inegale ce pot varia pe acelaşi vas de la 3 la 13 mm. Supra
faţa vasf'lor are culoarea brun-roşcată cu pete cenuşii, ca rezultat al
arderii incomplete. Ceramica descoperită a fost lucrată la roata cu tu
raţie medie şi înceată. Nu este exclus ca unele fragmente să provină din
vase lucrate cu mfna şi apoi îndreptate la roată.
Formele vaselor sînt în genere cele de borcan, dar nu lipsesc nici
castroanele (Fig. 8/1-6, 1 2-13, 15, 21, 30-3 1 , 34-36, 38-39, 4 1-42 ;
Y/ 1 7, 2 1-24, 27, 29). De asemenea, apar şi fragmentele unui capac mo
delat cu mîna (Fig. 9/30).
Fragmentele de la borcane provin de la variante diferite, caracte
rizate prin fol"lTia- particulară a buzei, marginii, gîtului şi prin arcuirea
.
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umărului vasului, acesta din urmă sesizîndu-se mai greu din cauza ma
terialului fragmentar. Incepind de la buzele modelate drept, cu margi
nile arcuite, formele vaselor se modifică ; de la buze îngroşate cu margi
ni arcuite, la buze şi margini cu şănţuiri exterioare şi cu îngroşări iar
uneori şi cu uşoare şănţuiri interioare, trasate pentru fixare� capacului
pe vas (Fig. 8-10). Varietatea destul de mare• de forme nu se datorea
ză intotdeauna unei serii tipologice diferenţiate cronologic. Ea este re
zul tatul formelor diferite ale ceramicii, cu intrebuinţări multiple in
treburile gospodăreşti începînd de la vasele de forme mai mari, folosite
pentru păstrarea alimentelor, la cele de forme medii sau mici. De ase-
menea, diferenţierea tipologică redusă a ceramicii şi varietatea forme
lor din acelaşi tip se datorează încă tehnicii medii de prelucrare a ce
ramicii, pe roata cu turaţie înceată sau medie şi chiar la mînă, pentru
ca numai partea superioară să fie îndreptată pe roata olarului.
Ornamentarea ceramicii caracteristică aşezării din prima parte a
secolului al XIV-lea nu este prea bogată. în principal apare ornamentul
realizat din grupe de 2,3 sau 5 linii în val. Primul grup s-a întîlnit pe
7 fragmente, al doilea pe 3 şi ultimul pe 6 (Fig. 8/26-27 ; 9/13 .; 10/
2-10). Cînd grupul de linii este mai mare de două, acestea sînt uşor
adîncite în pasta vasului iar vălurirea este înaltă, pentru ca la benzile
din două linii, acestea să fie trasate mult mai adînc cu vălurire largă.
Diferenţierea este dată probabil şi de unealta cu care a fost realizat or
namentul, dar mai ales de indeminarea şi inspiraţia olarului.
A doua formă de ornamentare a ceramicii, este realizată tot din li
nii incizate pe corpul vasului, dispuse tot în jumătatea superioară, dar
de data aceasta trasate numai orizontal. Se desprinde şi în acest caz
o diferenţiere dată de adîncimea trasării în pasta crudă a vasului sau
de distanţa realizată între incizii (Fig. 5/1 1 ; 10/1). Apare linia incizată
mai pronunţat : singură (3 fragmente), distanţată la trei cm una de alta
(4 fragmente dintre care unul în pastă roşie), din trei linii paralele a
propiate ( 1 fragment), din mai multe linii paralele apropiate ( 1 fragment) .
De asemenea, apare şi incizia deasă, foarte fin trasată în pasta vasului
(2 fragmente).
In cazuri singulare apare şi ornamentul pe buza vasului, la for.:..
mele cu marginea rotunjită sub motivul alveolărilor sau crestăturilor
{Fig. 9/24).
Incadrarea cronologică a ceramicii prezentate mai sus se face în
principal pe baza analogiilor cu descoperiri mai ales din Moldova de la
Suceava 17, Baia 18, Hudum 19, Curtea Domnească din Piatra Neamţ 20
ş.a. care coboară datarea acestor materiale şi la sfîrşitul secolului al
XIII-lea, ceea ce nu ar exclude şi pentru materialul descoperit la Ne
greşti - Vaslui o datare mai timpurie a acestuia. Totuşi, ceramica din
această perioadă provenind din mediul rural cum este cea descoperită
la Rotopăneşti 21, Hlincea 22 şi la Cetatea Şcheia 23 este datată mai tîrziu,
în a doua jumătate a secolului al XIV-lea 24. Ceramica de la Negreşti
caracteristică unei aşezări săteşti de la inceputul feudalismului dezvol
tat, pe baza materialului cercetat încă pe un număr de complexe prea
mic, se poate incadra, credem, în prima jumătate a secolului al XIV-lea,
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iar luînd în consideraţie şi tehnica incă destul de modestă de realizare a
ei nu excludem nici posibilitatea datării ei şi la sfîrşitul secolului al
XIII-lea.
Ultimul nivel de cultură surprins pe terasa Bîrladului din zona
Negreştilor aparţine evului mediu dezvoltat, mai exact sfîrşitului seco
lului al XIV-lea şi inceputul secolului al XV-lea şi este reprezentati de
patru locuinţe conservate diferenţiat, în funcţie de zona din teren afec
tată de escavare.
Locuinţa 5 apărută în secţiunea I, are o formă patrulateră, colţuri
le rotunjite, cu una din laturi de 3 m. Orientarea est-vest.· Din locuinţă
provine un cuţit din fier, un vas intregibil, fragmente cerarnice (Fig. 4/
5-7, 10-12, 5/1-3, 7/1) ; şi oase de animale.
In secţiunea a II-a s-a dezvelit locuinţa 10. Aceasta era puternic
distrusă, nu i s-a putut preciza forma. S-a păstrat parţial vatra cu multă
cenuşă in apropiere. Ca inventar subliniem numeroasele fragmente cera
mice. Ultimele locuinţe au apărut în secţiunea a IV-a : locuinţa 6 care
-este puternic distrusă s-a adîncit la 0,40 m. La aceeaşi adîncime a fost
săpată şi locuinţa 11, cu podeaua lutuită. Nu s-au putut preciza for
mele acestora.
Din aceste complexe şi din solul deranjat au apărut numeroase
·fragmente ceramice, din care s-a întregit un vas (Fig. 5/1). Acesta are
buza şi marginea răsfrînte în afară, gitul scurt şi corpul uşor bombat.
Baza tăiată drept are diametru! mai mia decit gura vasului. Pasta fină,
de culoare brun-roşietică are ca degresant nisip. Vasul a fost modelat
pe roata rapidă. Pe umărul acestuia apar caneluri fine ornamentale.
Are analogii în descoperirile de la Baia 25, Suceava 26, Iaşi 27 ş.a. Ca for
me de vase intilnim borcane, oale cu torţi prinse sub buză, capace,
castroane, căni, jpahare. Pasta este omogenă şi are ca degresant nisip
cu bobul mare sau mijlociu. S-au descoperit fragmente din categoria
ceramică roşie şi din cea cenuşie. A doua este mai numeroasă şi este
reprezentată de ceramica cenuşie "zgrunţuroasă - apare şi ceramica ro
şie zgrunţuroasă - dar şi de cea fină cenuşie. Pereţii şi fundul vaselor
sint subţiri. In cazul vaselor din acelaşi tip formele sint asemănătoare
deci olăritul se făcea in serie. Ornamentul apare pe corpul vasului, ime
diat sau mai jos de gît, dar şi pe buza vasului. Pe corp pe ceramica ce
nuşie lustruită apare un ornament realizat cu rotiţa (1 fragment) sau
combinat cu o bandă de linii oblice incizate (1 fragment). 3 fragmente
cu ornament din bandă de incizii oblice. Des apar canelurile (55 cenuşie
+ 5 roşie) pe ceramica zgrunţuroasă. De asemenea apar inciziile pe ce
ramica lustruită cenuşie. Pentru o mai bună înţelegere a interpretării
materialului am alcătuit un centralizator in care sint date numerele
.de fragmente ceramice din toate perioadele istorice prezente in această
staţiune.
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Centralizator al ceramicii descoperite in staţiunea Negreşti
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I n secţiunea 1 s-a descoperit o groapă (nr. 1) de formă cilindrică,
adîncită la 0,90 m şi care a fost arsă la bază. Lipsa materialului ceramic
nu ne permite o încadrare cronologică a acesteia, dar plasarea ei în a
propierea locuinţelor 2 şi 3 datate la inceputul secolului al XIV-lea,
permit încadrarea tot in acest nivel de cultură. De asemenea, din preaj
ma acestor locuiri medievale s-au descoperit şi numeroase obiecte din
fier (Fig. 6/1 ; 717, 8) cît şi alte numeroase fragmente ceramice. I ntre
cioburile recuperate a apărut şi un fragment de căldare de tip Rădu
căneni �.
Din cele prezentate mai sus reiese faptul că săpăturile de salvare
au scos la iveală urmele a 1 1 locuinţe şi a trei gropi, toate deranjate
mai mult sau mai puţin de lucrările de hidroamelioraţie efectuate în
zonă. Două locuinţe aparţin secolului al IV-lea, e.n., o locuinţă este din
secolul al VI-lea, două aparţin culturii vechi româneşti de tip Dridu, alte
trei locuinţe sint datate la inceputul secolului al XIV-lea şi patru de la
sfîrşitul secolului al XIV-lea - primele decenii ale secolului al XV-lea.
Suprapunerea stratigrafică arată însă o permanenţă de locuire din
Hallstatt şi pînă în secolul al XV-lea pe aceeaşi terasă a rîului Bîrlad
din apropierea actualului oraş Negreşti, judeţul Vaslui.
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A I . A n dron i c, Iaşii pînă la mijlocul secolului al XVII-lea, la'ii , 1911fi, p . 49,

D an Gh. Teodor, Citeva observaţii în legătură cu căldările de lut desco
perite la Răducăneni, SCIV, XIV, 1963, 1, p. 198, fig. 1 .
2'J Mulţumim
ş i pe această cale pentru desenele executa te
desenatorului
pr. Georgeta Vrînceanu (Fig. 6-7), Radu Visu (Fig. 1-3, 5, 8-10) şi Chitic Ofelia
(Fig. I l ) şi fotografului Mihai Vitriuc (Fig. 4) cit şi restauratorului p1·. Cristian
Pân lea şi restauratorului Corneliu Hobincu.

LES FOUI LLES DE SAUVETAGE DE NEG REŞT! - VASLUI

L'objectif archeologique dans l e point nomrn& le , . Ci metiere hebreu" esl si
t.ut; au sud-est de la viile de Negn.->şti, sur la terrasse inferieUN\ a gauclw de la
riviere de Birlad. On a ·recherche, dans l'annL'e 1 978, seulement les complexes ar
eheologique detruits par les travailles effeetrues dils la zone par la Direction des
F.aux - Prut - Iassy.

Ces
recherches ont fourni un abondant materiei, les traces de 1 1 habi ta
tions el de trois fosses. Deur 1, tbil:ations appartiennent au !Ve sii.· cle n .e., unP ha
bitation appartient au IVe siecle n .e., une au VIe siecle n .e., une habita tkm a.ppar
tenant ă la civilisation du type Dridu, trois habitations sont de l'epoque du Moyen
Age prim t i ve et quatre dans la periode du Moyc>n Age developpe. Le materie! ar
cheologique provient autant des complexes fouilles que de la tern' clegagL'l' par le�
travailles de hydroarnelioration.
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Les plus nombreux vestiges appartiennent au Moyen Age. Le premier ni
veau est caracteristique ă la premiere periode du XIVe siecle et le deuxieme ni
veau a la fin du XIVe et le debut du XVe siecle. Les habitations numero 2, 3 t>t
4 appartiennent â la premiere periocle. La ceramique appartenant au commence
ment du Moyen Age fleuri est representee par de nombreux fragments desquelles
on ne peut restaures aucun recipient de terre. La pâte contient comme degraissant :
du sabie ou quelque fois des pierrettes. Les murs des vaisseaux ont des grosseurs
qui peuvent varier sur la meme recipient de 7 ă 13 millimetres. La surface des
vaisseaux a la couleur brun, brun-rougeâtre avec des tâches gris, grâce ă l'oxida
tion incomplete. La ceramique decouverte a ete travailee ă la roue a tour moyen
ou a la roue lente. Il est possible que certains fragments on ete travailles a Ia
main et puis a la roue. Typologiquement le type le plus frequent des vait>seaux
c'est le bocal, mais on trouve aussi des vaisseaux-soupiere {Fig. B/1-6, 12-13, 1 5,
2 1 , 30-31 , 34-36, 38-39, 41-42 ; 9/17, 21-24, 27, 29). On â trouve aussi les frag
ments d'un couvercle travaille ă la main (Fig. 9/30). Les fragments des vaisseaux
bocals resultent des
variantes differentes caracterisees par la forme particuliere
du bord, du CO} et de l'epauJe dU recipient, le dNnier p}U'i difficile il n:>ma:rq uer
ă cause du ceramique fragmentaire.
L'ornementation de la ceramique caracteristique a l'habitation du commen
cement du xrve siecle n'est pas tres riche. On constate, principalement, !'ornament
realise par 2, 3 ou 5 lignes en "val". La deuxieme forme d'ornementlation de la
ceramique est realisee par des lignes incisees (sur la corp) disposees dans la par
tie superieure des vaisseaux, horizonthalement.
L'encadrernent c ronologique de la ceramique prt'•sentee est fait en principal

a l'aide des analogies des decouvertes faitf's surtout dans la Mo1davie (â Suct'a.
va 17, â Baia 18, a Hudum 19, aux Cours Princieres de Piatra Neamţ 2° ş.a.), analo
gies qui baissent la datation de ces materiels a la fin du XIIIe siecle. Pourta n t,

a

la cerami ue de cette periode provenant du m_ilieu villageois comme celle de Ro
topăneşti 2 , Hudum 22, et de la Cite de Scheia 23 est date plus tard, a la deuxiE>me
moitie du XIVe siecle. La ceramjque de Negreşti caracteristique a un habitat vil
lageois du commencement du Moyen Ăge developpe <i l'aide du materiei recherch'\
un nwnero des complexes h-op petit peut etre date dans Ia premi�re - rnoi.ti e d u
xrve siecle et a cause d e l a technique simple, modeste d e realisation 011 n'exclue
pas la possLbilite de la dater ă la fin du XI IIc siecle.
Traduit par Doina Rotaru
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- I ncadrarea in zonă a obiectivului arheologic dP. l a Negreşti,
,.€imitirul evreiesc" x Locul descoperirilor.
L'encadrement dans la zone de l'objPctif archcologique de Negreşti.
,.Le cimetiere hebreu" La place des decouvertes.

Fig. 1 .
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2. - Negreşt!. Profilul ş i planul secţiunii nr. I ; 1, nivel mLgraţii şi medieval ;
2, umplutură complexă ; 3, pămînt galben steril ; 4, pămînt brun, nivel preis·
tone ; 5, vatră ; 6, pietre.
Negreşti. Le profil et le plan de la section numero I ; 1, n i veau des migra
tions et medieval ; 2, materiei de remplissage des complexes ; 3, terre jaune,
sterile ; 4, terre brune. niveau prehistorique ; 5, âtre ; 6, pierres.
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3.
f!ilegreşti. Profilul secţiunii nr. III ; 1, nivel mrgraţn şi medieval ; ;,s,
pămînt brun, nivel preistoric ; 3, aglomerări ceramice ; 4, wnplutură com
plexe ; 5, pămînt galben, steril.
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Fig. 4. - Negreşti. 1-4, Ceramică inceputul sec. XIV ; 5-7, 10, 12, ceramică sfir·
şitul sec. XIV
primele decenii ale secolului XV ; B-9, 11, 13, ceramică
sec. III ; 14-15, ceramică La Tene.
Negreşti. 1-4, Ceramique le debut du XIVe siecle ; 5-7, 10, 12, ceramique
de la fin du XIVe sif:lcle - les premieres decennies du X:Ve siecle : 8-9,
1 1, 13, ceramique du · Ine siecle ; 14-15, ceramique La Tene.
Fig. 5. - Negreşti. 1-3, Ceramică sfîrşitul· sec. XIV - primele decenii ale sec.
XV ; 4-7, 9, 11, cerl).mică inceputnl see. XIV ; 12-13, ceramică sec. VI ;
14-15, ceramică sec. IV, 16-17, ceramLcă La Tene.
Negreşti. 1-3 Ceramique de la fin du XIVe siecle - les premieres decennies
-

du XVe siecle ; 4-7, 9, 11, ct'ramique - le debut du XIVe siecle ; ceramique du VIe siecle,
14-15, ceramique
IVe sikle ; 14-15, ceramique La TEme.
http://www.cimec.ro
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F'ig. &. - Negreşti. Obiecte din fier : 3-4, 9-10, sec.
XIV - primele decenii ale sec. XV.
Negreşti. Objets en fer : 3-4, 9-10. JXe siecle ; 1 -2, 5--8, la fin du XIVe
http://www.cimec.ro
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siecle - le debut
du XIVe siecle.
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F i � . 7. - Ner;treşti. Obicdc d i n fier : 7, sce. I X ; �-:>, fl- 10 - pi"inwle d<'C<'n .i i
sec . XIV ; 1 , 6, 8 , sfîrşitul sc>e. XIV - lncPputul o;c'(·. XV.
Negreşti. Objets cn fer. 7, J Xe sii•clt> ; 2-3, !l- 1 0, il' tk•bul du X I V• · ,i ·'!'le
1, 6, 8, la fin du
XIVe - sic·clc clc·but du XV•' sii·clP.
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F i .� . Il. - Nej:(reşti. 1-42, CeramiC"{I - înC"ep utul sr>c. X I V
.� C'grC'5ti. 1 -42, Ce:·amique - l e debut du X I V" s i (·d('.
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Fig. 9. - Negreşti. 1-30 Ceramică - inceputul sec. XlV.
Negreşti. 1-30, Ceramique - le debut du XIVe siecle.
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Fig.

10. - Negreşti. 1-20, Ceramică - începutul sec. XIV_

-�

:

-*- - '

.

'

.

Negreşti. 1-20, Ceramique - le debut du XIVe siecle.
Fig. 1 1 . - Negreşti. 1-5, Ceramică sec. II-I I I ; 6-9, ceramică de la sfîrşitul sPc.
XIV - primele decenii ale sec. XV.
Negreşti. 1-5, Ceramiquc du II-IIIe sii•cle : 6-9, �eramique de la fin d u
XJVe siecle - les premieres Mcennies du xvc siecle.
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
VII-VIII, 1985-1986

STUDIUL ARHEOZOOLOGIC AL RESTURILOR
PROVENIND DIN AŞEZAREA DIN SECOLELE IX.. X E.N.
DE LA GA.RA BANCA - JUDEŢUL VASLUI
SERGIU HAIMOVICI

I
Staţiunea a dtrei faună a fost studiat�'t de noi, S(' găseşte• situată la
circa 15 km nord-est de oraşul Bîrlad, puţin spre vest de satul Banca, în
albia majoră a Bîrladului. Valea rîului este mărginită spre dreapta de Coli
nele Tutovei iar spre stînga de Dealurile Fălciului, ambele destul de înalte
care pînă în epoca modernă erau acoperite de mari masive forestiere for
mate din stejărişuri. Aşezarea veche românească s-a dezvoltat pe grindu
rile pe carC' le-a format cursul rîului (actualmente regularizat), arheolo
gul care a exPcutat săpăturile şi a avut amabilitatea de a ne oferi pentru
stud i u rPsturile faunistic(' - Ruxandra Maxim Alaiba - punînd în evi
denţă un număr de locui nţe şi gropi ; pe baza materialelor găsit(• se poa
te evidenţia datarea cît şi o stratificare socială urmată de o primă înj
ghebare d(' ordin politic local[t 1• Menţionăm c2t de curînd noi am f2tcut
un studi u arhc•ozoologic cu privire la fauna din aşezarea de la Bîrlăleşti.
situată pe partea dl' est a Dealurilor Fi'tlciului, staţiune doar cu ceva mai
tardivă decît cc•a d(' la Gara Banca 2.
Materialul luat în studiu prpvine din 23 locuinţe, două gropi şi o
vatrii exterioar<'t. El a fost studiat mai înt2ti pe complPxc închise pentru a

e v idenţia eventuale particularităţi ale lor şi apoi sumat pe grupP şi spe
cii. Nu am constatat diferenţieri pregnanh• între fauna provenită d i n di
vPrse• locuinţe•. Aproape peste tot (doar cu C'Xcepţia L. 20 unde• predomi
nă rC'sturile porcului),
taurinell' se s ituează pc pri m u l loc, urmate de
o v icaprine şi a poi dP porcinc. I n L. 1 1 C'X ist2t două cran i i dl' taurin şi do
u[t de• cal, care îns[t nu s-au păstrat în bună stare• ; în L. Hi un cran i u
1 reîntregibil) d e cîine. Intr-o groapă s-au gi"t sit

411

fragnwnte toah• prove

n i tt• doar de la taurim• şi anume n u m a i extrem i ti"1 ţilc• nw mbrPlor, prin
t re' care se remarcă patru metapodal<> întregi aparţinînd unui aceluiaş i
Pxemplar d e sex femel ; întrucît exist2t

1 3 falangC', e•ste c•v ident că m a 

tPrialul osos provine de l a cPl p u ţ i n d o i i nd ivizi . Hsturile osoasC' d i n lo
cui nţe au uneori urnw dP ardPre, arătînd c[t

SC'

consu m a atît carne friptă

cît şi fiart2t.
Materialul faunistic este alcătuit d i n resturi relativ puternic frag
mentate (au fost găsite întregi doar opt metapodale de taurine, două oase
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lungi de cîine şi unul de găină). Modul cum sînt rupte şi despicate piese
le osoase arată că ele provin în cea mai mare parte în urma tranşării
cărnii, fiind astfel reprezentate prin resturi de bucătărie, asupra cărora
nu s-a executat de către om nici o selecţie prealabilă. Datorită a<.estui
iapt din circa 1050 fragmente au putut fi determinate cu precizie un
număr de 886, majoritatea covîrşitoare provenind de la mamifere, dar
existînd şi resturi de la moluşte, peşti şi păsări.
II
Caracterele grupelor şi speciilor de animale descoperite în aşezarea
de la Banca.
Aşa cum am arătat numărul de resturi determinate este de 886, su
ficient credem, ca pe baza lor să se poată trage unele concluzii cu privire
la viaţa materială a locuitorilor staţiunii din care provine fauna luată în
studiu.
In tabelul I sînt trecute cifrele absolute şi frecvenţele grupel or de
animale care a u fost găsite.

Tabelu l I

Repartiţia resturilor faunistice
G rupa

Moltl'�te

o

Nr. ab'i.

Cf.o

0,9 1_

_ __

Peşti

1_����.23

P<'

Păsiiri
6
-----

0,67

grupe de animale

1

l\Iamiferc'
870

Total
U86

---·--·-----

9 8 ,1 9

100,00'/0

Moluştele
Cele opt piese aparţinînd acestei grupări provin a tît de la gastc>ro
pode (melci) dt şi de la lamelibranhiate (scoici). Primele sînt rep rezen
tate doar prin trei cochilii fragmentare de Helix (melcul de livadă),
�pecie de zone umede. Lamelebranhiatele au, pe deoparte, patru valve
de Unio (scoica de rîu), comună în malul apelor lent curg[ltoare, iar pe
de aW1 parte u n rest fragmentar de Cardium, găsită în L. 15. Se ştie
că acest gen arc drept mediu de viaţă ape marine sau salmastre şi este


,
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clar că scoica a fost adusă ca podoabă la Banca, cel mai aproape de pe
litoralul pontic.

Peştii
Sînt reprezentaţi doar prin două resturi : un opercular fragmentar

şi o vertebră, provenite de la un individ foarte mic, ambele piese găsite
în L. 16 ; este foarte probabil că ele aparţin unei specii din familia
ciprinide. Remarcăm penuria resturilor de peşti intr-o aşezare situată
pe malul riului Birlad.

Păsările
Materialul osos provenit de la păsări aparţine in totalitatea sa lui
Gallus domest. (găina domestică) S-au putut executa doar două măsură
tori : femur, lungimea
66 mm şi tibiotars, lărgimea epifizei inferioare
(10) mm. Atit biometric cit şi somatoscopic se poate constata prezen
ţa unei găini de talie mică, găsită de noi şi la Bîrlăleşti 3, dar avînd ace
leaşi caracteristici in evul mediu din întreaga Europă.
....a

=

Mamiferele
Materialul osos aparţinînd mamiferelor se cifrează la 870 fragmen
te (la această cifră trebuie de fapt adăugat şi cel considerat ca nedeter
minabil, de peste 160 resturi, pentru care, neputîndu-se da o diagnoză
specifică, el fiind format doar din aşchii de oase lungi, fragmente ne
semnificative de coaste şi vertebre etc, nu a fost luat in studiu) ; se
observă astfel importanţa economică de prim ordin a acestei grupări
asupra căreia ne vom opri cu precădere. Se constată prezenţa celor şase
specii de animale domestice obişnuite : Bos taurus (taurinele) Ovis aries
(ovinele), Capra hircus (caprinele), Sus scrofa domest. (porcinele), Equus
caballus (calul) şi Canis familiaris (cîinele), la care se adaugă patru spe
cii de mamifere sălbatice : două de artiodactile şi anume Cervus elaphus
(cerbul) şi Bos primigenius (bourul) cît şi două de carnivore-canide
Canis lupus (lupul) şi Vulpes vulpes (vulpea).
In tabelul 2 este trecută pentru aceste specii frecvenţa, pentru a
se distinge mai bine erarhizarea lor.
-
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Tabelul :!
Frecvenţa (în fragmente şi indivizi prezumaţi) a speciilor
de mamifere determinate in cadrul materialului osos de la Banca

/

-----;-- ---------- ----.---

Specia

nr. abs.

------- ---- ---- ---�---

%

nr. abs.

i

Bos taurus

590

67,82

Ovicaprinae (Ovis et Capra)

1 27

1 4,60

35

Sus scrofa domest.

92

10,57

21

Equus caballus

28

3,22

13

Canis familiaris

14

1,61

6

Cervus elaphus

14

1 ,6 1

6

Bos primigenius

3

0,35

1

Canis lupus

1

0, 1 1

1

1

0,11

%

46

--

-

-

Total

870

1

____

-

130

35.39

1

26,92

1

4,61

1

1

1

---- - - - - ------

Vulpes vu�
-

1

i

1

-1

-------

1 6, 1 6
10,00

4,61

0,77
0,77
0.77

1

a) Mamiferele domestice
Taurinele
Specia cea mai comună atît ca număr de fragmente cît şi ca indi

VIZI este reprezentată prin taurine, de la care au fost găsite aproape

toate părţile scheletului şi la care s-au putut executa un număr mai
mare de măsurători.
Cele două cranii fragmentare existente nu ne dau prea multe ca
ractere morfoscopice. Unul aparţine unui individ cu dentiţia foarte pu
ternic erodată avînd probabil cam 1 5 ani, iar la al doilea se observă
o linie intercornuală uşor convexă şi procesele cornuale (tăiate de la
bază) foarte gracile arătînd - ca şi alţi doi cepi ai coarnelor - carac
tere ale tipului brachyceros. Măsurătorile evidenţiază taurine de mărime
mică dar cu o amplă variabilitate individuală, găsindu-se şi unele res
turi destul de masive (mai ales un individ, poate un mascul, provenit
din L. 14). Talia medie calculată după opt metapodale, şapte de femeie
şi unul probabil de mascul castrat, este de 1058 mm cu o variaţie între
992 şi 1206 mm. Asemenea taurine au fost găsite la Bîrlăleşti 4 cît şi în
aşezări din SE României din aceeaşi perioadă s. Ne punem însă intre
barea dacă resturile masive nu aparţin unor vite alogene venite dinspre
est.
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Tabelul 3

Măsurători executate pe! resturi de Dos turus (in mmJ.
Segmentul

Dimensiuni

osos

Nr.

M

Var.

Corn

Diam. mare al bazei
Diam. mic al bazei
Cireomf. bazei

3
3

37 ; 42 ; 55
30 ; 34 ; 48
1 12 ; 130 ; 161

M:l

Lungimea

4

26 - 29

27,25

M3

Lungimea

7

32 - 38

33,42

Omoplat

Lung. cap artic.
Lung. supr. artic.
Lărg. min. gît

2
2
1

62
55
48

Lărg. epif. inier.
Lărg. supr. artic .

4
5

64 - 81
60 - 79

74,00
70,20

Radius

Lărg. epif. super.
Lărg. supr. artic. super.
Lărg. epif. infer.

8
7
6

62 - 84
55 - 80
57 - 68

76,62
71,00
61 ,00'

Coxa!

Diam. acetab.

8

59 - 65

60,87

Ti bia

Lărg. epif. infer.

9

51 - 61

54,44

Astraga!

Lung. max.
Lărg. troclei i infer.

11
11

57 - 67
34 - 44

61,91}
38,09

Calcaneu

Lung. max.

4

112-131

1 22,50

Centrotars

Lărg. max.

6

45 - 53

47,66

Metacarp

Lărg. epif. super.
Lărg. epif. infer.

14
11

46 - 60
50 - 64

51,92
54,81

Metatars

Lărg. ep if. super.
Lărg. epif. infer.

7

8

40 - 47
45 - 55

43,42'
49,37

Humerus

3

66
56

Tabelul 4
Măsurători executate pe metapodale intregi de Dos taurus (în mm)

Dimensiuni

1
166

Lungimea

Metacarp
2
3
174

174

(179)
47

Lărg. epif. super.

46

49

49

Lărg. epif. infer

50

52

52

Lărg. min. diaf.

26

28

28

f.-

f.

f.

1040

1040

1079

.

Sex

f.

lnălţ. la greabăn

992

1

4

27

Metatars
2

3

4

195

>196

221

40

42

42

43

45

48

47

20

24

23

f.

f

192

f.
1025

1041
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In ceea ce priveşte virsta de sacrificare ea a putut fi stabilită după
dentiţie la un număr de 41 indivizi. Dintre aceştia 8, adică 1 9,52% au
fost nematuri iar 33 adică 80,48 % reprezentau exemplare mature. Trei
sferturi din cei nematuri atinseseră de acum virsta adultă. Din cei 33 ma
turi, 15 sau 45,45% au fost sacrificaţi intre 5-7 ani adică in plin opti
mum de exploatare economică şi doar 6,07 % erau foarte bătrîni (peste
10 ani).

Ovicaprinele
Ovinele şi caprinele, pentru care diagnoza diferenţială nu este intot
deauna posibilă, se găsesc pe locul al doilea ca frecvenţă. Este foarte
probabil ca Ovis să fie cu mult mai abundentă decit Capra. Pentru Ovis
am pus in evidenţă o femelă cornută, dar aceasta nu exclude şi prezen
ţa unor exemplare acornute. De la Capra s-a păstrat un corn fragmentar
de femelă, care îmbracă caractere ale tipului . prisca Nu există însă, nici
pentru un gen nici pentru celălalt, coarne de la masculi, care ar fi dat
un plus de cunoştinţe în ceea ce priveşte morfologia ovicapdnelor. Puţi
nele măsurători ce s-au putut executa, cit şi prelucrarea somatoscopică
.a resturilor osoase, ne conduce a spune că ovicaprinele erau relativ gra
cile, probabil de talie mică sau medie (lipsa oaselor lungi intregi a făcut
imposibilă stabilirea înălţimii la greabăn).
Tabelul 5
Măsurători executate pe resturi de Ovicaprinae (in mm)
o =

Ovis ; c

=

Capra

Nr.

Segmentul osos

Dimensiuni

MJ

lungimea

Maxilar inferior

Lung. dinţi jugali
M3 - lungimea

Humerus

Lărg. epif. infer.
Lărg. supr. artic.

1
2

31
29 ;

Radius

Lărg. epif. super.
Lărg. supr. artic.

1
1

31
30

-Coxa!

Diam. acetab.

3

28 - 29

'ribia

Lărg. epif. infer.

2

25

Metacarp

Lărg. epif. super
Lărg. epif. infer.

2
1

25

Lărg. epif. super.
Lărg. epif. infer.

1
1

19

Metatars

Var.

M

:J

J 8 - 20

19,00

6
10

65 - 79
21 - 25

73,33
23,20

o

27

o

o

26

o

28
c

23
o
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Considerînd vîrsta de sacrificare care este cunoscută la 33 indi
găsim aproape o situaţie similară cu aceea de la taurine. Astfel,
doar 6 exemplare (18, 190/o) sînt nemature, maturii fiind reprezentaţi
prin 27 indivizi (8 1,81 % ). Din cei 6 nematuri,. 5 (83,34%) sînt de acum
adulţi avînd între 1-2 ani. Dintre maturi aproape trei sferturi erau
sacrificaţi în plin optimum de exploatare economică şi doar 3, 70% erau
bătrîni.
VIZI,

Porcinele
Porcul domestic este situat, conform tabelului 2, după cornutele
mici. Materialul său apare foarte fragmentat şi s-au putut execut� doar
puţine măsurători care împreună cu datele somatoscopice, ne arată un
tip primitiv cu botul prelung, de mărime oarecwn mică.
Tabelul 6

Măsurători executate pe resturi de Sus scrofa domest. (In mm)
�---------

-----

Segmentul osos

Nr.

Dimensiuni

Var.

M

- - · - - ·-------··

Lung. molarilor
Ml - Lungime

1
3

Lung. simfizei
Sex
MJ - Lungime

2

60
f.
(33)

Omoplat

Lung. cap artic.
Liirg. min. git

1
1

3J
22

Humerus

Lărg. epif. in fer.

3

34 - 35

34,66

Coxal

Diam.

3

29 - 33

3 1 ,33

Femur

Lărg. epif. infer.

1

41

Maxilar super.

Mavilar inferior

acetab.

54
24 - 30

26,66

65
f.

-----�·------

Virsta de sacrificare a putut fi stabilită la 19 indivizi. Dintre aceş-
tia 9 (4 7 ,36%) apar nematuri iar 10 (52,64 % ) au atins maturitatea. Din
prima grupă 6, deci 66,66% au de acum vîrsta de 22-24 luni iar dintre
cei 10 maturi, 9 adică 90% au avut vîrsta de 2-3 ani, unul singur fiind
de 4-6 ani. Pare cu totul paradoxal faptul că la o specie ţinută prin exce
lenţă pentru carne şi grăsime, sacrificarea în masă să se facă abia între
22--36 luni. Credem că explicaţia dată de noi pentru aceeaşi situaţie gă
sită in multe aşezări vechi este pe deplin satisfăcătoare 5 .
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Calul
Această specie de talie mare are resturi relativ puţine, dar frag
mentarea lor este asemănătoare cu a celorlalte animale domestice co
mestibile. Cele două resturi de cranii din L. I l nu dau, din punct de
vedere somatoscopic, aproape nici o relaţie despre tipul calului de la
Banca ; nici puţinele măsurători executate nu aduc mai multe clarifi
cări. Se poate spune doar că acesta era probabil de talie mijlocie.
Tabel ul 7
.
. ....
. ....�

....-�
,..

Măsurători executate pe restw-i de Equus caballus (in mm)

Segmentul os os

Dimensiuni

Maxilar superior

Lung. dinţi jugali
Lung. molari
Lung. M3

1
1
1

173
83
30

Maxilar inferior

M3 - Lungime

1

30

Omoplat

Lung. cap artic.
Lung. supr. artic.
Lărg min. git

1
1

(83)
(58)

Humerus

Lărg. epif. infer.
Lărg. supr. artic.

1
1

7J:
66

Femur

Lărg. epif. infer.

1

(92 )

Falanga I

Lung. max.
Lărg. epif. super.
Lărg. min. diaf.

1
1

81
49

Lărg. m ax.
Lărg. supr. artic.

2
2

Falanga III

Nr.

��- � �

1

Var.

32

(70) ; ( 73)
47 ; 45

In ceea ce priveşte vîrsta de sacrificare, considerînd dentiţia, putem
preciza că din 12 indivizi doi erau nematuri adică sub 4 ani, neexistind
insă minji şi 10 maturi. Dintre aceştia din urmă, pe baza incisivilor, se
stabileşte virsta exactă a unei femeie, ce ave� 1 0-1 1 ani şi a unui in
divid de 14-15 ani.
Ciinele
Specie necomestibilă are resturile osoase mai puţin fragmentare şi
totodată destul de abundent.e pentru un animal fără importanţă econo
mică directă. Craniul şi mandibula găsite in L. 1 6 au următoarele di
mensiuni (în mm).
Lung. max. (prostion - acrocranion)
Lung. bazală (prostion - basion)
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Lung. şirului de dinţi superiori
Lung. condilară a mandibulei
Lung. şirului de dinţi inferiori

99

UR
97

S-a mai găsit o mandibulă relativ gracilă cu lungimea condilară de
128 mm şi lungimea dinţilor jugali de 70 mm, dind o lungime bazală a
craniului calculată (după Dahr) de 159 mm. Alte trei mandibulc frag
mentare, cu şirul de dinţi jugali, prezintă lungimea bazală a craniului
calculată de 1 79, 180 şi 180 mm. Aşadar existau ciini de talie medic
şi in special de talie mare. După un radius şi o tibie întreagă s-a cal
culat o talie de 524 respectiv 516 mm deci din nou ciini relativ mari.
b) Mamiferele sălbatice
Cerbul
Este specia sălbatică cu cele mai multe resturi şi anume 14, dintre
care cinci sînt fragmente nesemnificative de coarne. Cele 9 resturi osoa
se vin să arate că cerbul constituia un obiect al vînătorii, întrucît ele nu
pot aparţine decît unor indivizi doborîţi. Citeva măsurători (în mm) nu
pot spune prea multe, doar că cerbul de la Banca nu era probabil.1 mai
puţin masiv decît cel carpatin actual.
Tibia

- Lărgimea epifizei illlferioare

-15

Metacarp

- Lărgimea epifizei superioare
- Lă·rgimea epifizei inferioare

44

Metatars

- Lărgimea epifizei superioare

-13

H

-18

45

Este important de semnalat că, la sfîrşitul mileniului I e.n., cer
bul se mai găsea, fiind chiar relativ abundent, în dreptul cursului mij
lociu al Bîrladului, departe de arealul său actual carpatin.
Bourul
Strămoşul taurinelor domestice este reprezentat doar prin trei res
turi însă apare remarcabil faptul că la sfîrşitul mileniului I e.n. el mai
exista în zonă. S-a evidenţiat un astragal în L. 14 (lung. max.
85 mm,
lărg. trocleii infer.
52 mm), o falangă I deteriorată in L. 4 (lung. max.
==- · (78) mm) şi o falangă II în L. 8 (lung. max. = 53 mm, lărg. epif.
34 mm). Deşi resturile au fost găsite în trei locuinţe diferite,
super
considerăm că ele aparţin unui aceluiaşi individ, probabil un mascul.
=

=

=

Lupul şi vulpea
Aceste două carnivore, care probabil au fost vînate fie pentru bla
nă, fie pentru stricăciunile ce le făceau, au ajuns doar întîmplător în
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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materialul osos format din resturi de bucătărie. Lupul este reprezentat
pri ntr-un cubitus, care mai jos de olecran a fost cioplit, pentru a fi trans
format într-un împungător ; el a fost găsit în L. 6. Vulpea are şi ea doar
Wl singur rC'st. un humPrus fragmentar, provenit din L. 1 7 .

HI

Discuţii şi concluzii
Considerînd rC'partiţia resturilor animaliere în diversele complexe
studiate, avînd în vedere apartenenţa lor la diferite grupe de animale,
evidenţiind fn'cvpnţa, mai ales a speciilor de mamifere, executînd stu
diul morfoscopic şi biometric al resturilor determinate, apreciind vîrsta
de sacrificare a indivizilor, cît şi, unde a fost posibil, raportul dintre sexe,
putem face unele precizări privitoare la ocupaţiile locuitorilor d i n sta
ţiunea arheologică de la Gara Banca, cît şi alte aprecieri privind cul
tura materială a populaţiC'i umane d i n aşezare.
S-a constatat cantitatea foarte mică de moluşte dar mai cu seam[t
de peşti (menţionăm că fragmentele osoase de peşti găsite totuşi, apar
ţi n la părţi foarte fragile ale scheletului, ele provenind totodată de la
i ndiviz i foarte mici ca talie ; excludem deci ipoteza că resturile acestui
grup ar fi putut fi distrust• în parte, de trecerea timpului şi de caracte
risticile necorespunzătoare ale solului). Penuria moluştelor şi a resturilor
piscicole atestă di culesul scoicilor şi pescuitul se executau doar spora
dic. deşi existau în zonă (dată fiind prezenţa rîului Bîrlad) condiţii foar
tf' propice pentru exercitarea lor. De asemenea nu apar deloc fragmente
osoase de păsări sălbatici.>, deşi lunea Bîrladului nu putea să nu prezinte
bălţi, braţe moartC', zone submerse, în care păsările de apă erau la lar
gul lor. Se poatC' oare considera că economia locuitorilor aşezării era
destul de înfloritoarP, încît ei aveau posibilitatea a-şi permite neglijarea
culesului, pescuitului şi a vînării păsărilor ? ; nu sîntem de această· pă
rC're (după cum vom vedC'a), dar nici nu putem da un alt răspuns plau
�dbil la problPma pusă.

Cu privire la vînătoare (2, 1 80;0 din fragmentele osoase aparţinînd
mami ferelor şi 6,92 % din indivizii prezumaţi ai aceluiaşi grup), putem
spune că ea avPa o pondere foarte mică, dar bine circumscrisă totuşi.
Era vînat cerbul (celelalte specii apar cu totul sporadic). ea avînd astfel
un caracter alimentar, dar totodată coarnele acestuia se foloseau în ve
derea confecţi onării de obiecte şi unelte.

O ocupaţie de prim ordin trebuie socotită creşterea animalelor (in

clusiv găina domestică) care se îmbina desigur cu preocupările agricole.

Locul prim C'Ste ocupat de tauri ne ce reprezintă evident peste 500/0
din întregul material osos. Ele erau folosite desigur mai intîi pentru
scopuri utilitan' şi dată fiind preponderenţa femelelor printre adulţi şi
matur i , cu precădere ca producătoare de lapte ; penuria castraţilor pare
a ar:'ita că taurinC'le erau întrebuinţate mai puţin pentru diferite munci.
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Sacrificarea, pentru a fi folosite pentru carne, s e făcea d e obicei i n plin
optim de productivitate economică, neaşteptîndu-se ca indivizii să îm
bătrînească prea tare. Taurinele reprezentau astfel (dată fiind frecvenţa
lor, cît şi faptul că prezintă o talie specifică mart') sursa cea mai im
portantă de proteine animale pentru populaţia de la Banca, care folo
sea aşadar cu precădere carnea de vită.
Ovicaprinele se situează pe locul al doilea, rol ul lor fiind de aseme
nea în primul rînd utilitar, producătoare de lapte, iar ovinele şi d e
lînă, dar odată cu sacrificarea, furnizoare ş i d e carne.
Porcinele, deşi au frecvenţa mai joasă decît e:ornutele mici, dat
fiind talia lor (un porc de rasă primitivă valorează ca masă de carne
cam cît trei ovicaprine) aveau o pondere mai mare în furnizarea de pro
teine animale (dar de fapt şi de grăsimi) decît acestea din urmă.
Calul era folosit evident pentru scopuri utilitare, fără să putem
preciza exact care anume, dar credem că funcţionalitatea sa era multi
plă, neexistînd un tip special de călărie şi altul pentru munci sau trac
ţiune. El era întrebuinţat şi în alimentaţie (există resturi de la cal cu
urme de arsură) şi dată fiind talia sa, cantitatea de proteine furnizată
de această specie nu era deloc lipsită de importanţă.
Găina avea o pondere cu totul neglijabilă, dat fiind talia sa mică
şi frecvenţa sa joasă ; totuşi remarcăm că ea era şi furnizoare de ouă ..
Menţionăm totodată că prezenţa sa, alături de frecvenţa nu prea joasă
a porcinelor, arată că populaţia umană, avea un caracter sedentar.
Toate speciile de importanţă direct economică se caracterizează
prin aceea că sînt reprezentate prin tipuri (pe cale a se transforma în
rase) cu un net caracter primitiv, cu o productivitate foarte scăzută, asu
pra cărora nu se executa nici o încercare de ameliorare rasială delibe
rată. Astfel economia locuitorilor nu putea fi prea înfloritoare, ea avînd
în bună măsură un caracter de subsistenţă, iar drept un corolar şi den
sitatea populaţiei nu apărea deloc înaltă.
Cîinele, care credem că nu era deloc folosit în alimentaţie, avea o
importanţă economică indirectă. Era folosit (dat fiind talia sa mare) cu
precădere pentru pază şi poate chiar ca tovarăş de vînătoare ; nu par a
exista indivizi mici - cîini de divertisment - şi nici rase de acum bine
circumscrise.
I n ceea ce priveşte caracteristicile mediului înconjurător, din drep
tul aşezării feudale timpurii de la Gara Banca, el era probabil întru
totul asemănător cu cel de la începutul timpurilor moderne ; pe înălţi
mile din jur mari masive forestiere, iar în vale, un curs capricios al
Bîrladului, avînd împrejur atît vegetaţie lemnoasă de esenţă moale, dar
şi zone unde se putea practica agricultura şi creşterea primitivă a ani
malelor, perimetru supus însă continuu inundaţiilor.
Menţionăm în concluzie că, în mare, caracteristicile arheozoologice
ale materialului de la Banca se aseamănă cu cele evidenţiate de noi pen
tru fauna din aşezarea de la Bîrlăleşti 7, existind doar unele particula
rităţi diferenţiatoare de mică anvergură.
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, Datele referitoare la situarea aşezării au fost luate din I. Gugiuman, V.
Circotă, V. Băican, .Judeţul Vaslui, Bucureşti, 1973, iar cele cu tPrivire la staţiu
ne din Ruxandra Maxim-Alaiba, şa otierul arheologic de la Gara Banca. cam
pania din anii 1981-1982 (sub tipar Materiale, Ploieşti).
2 S. Haimovici, ActaMM, V-VI , 1983-1984, p. 205-212.
3 Ibidem, p. 207.
t. Ibidem, p. 208.
5 S. Haimovici, SCIVA, 35, 4, 1984, p. 312--313.
6 Ibidem, p . 314.
7 Vezi nota 2.

L'�TUDE ARcm!:OZOOLOGIQUE DES RESTES PROVENANT
DE L'�TABLISSEMENT DE GARA BANCA (D�ART. DE VASLUI)
APPARTENANT AU COMMENCEMENT DE L'�POQUE FEODALE
(IXe.__xe SIECLES N.E.)
Resume
L'etablissement de Gara Banca est si-tue
approximativement ă 15 km NE
de la ville de Birlad, sur le riviere avec le meme nom. Les restes fauniques pro
venus des complexes fermes sont en nombre de plus de 1060, dont 886 dete.rmi
nables. Le ta blea u 1 presente la repartiJt.i.on du maJter:iel par groupes d'animaux
et le tableau 2, la fequence des especes des mamiferes.
On fait un etude somatoscopique et en ce que concerne les mamiferes aussi
des mesurations (voir les tableaux 3-7). On constate que les especes domestiques
avaient un caractere primitif et, sauf le chien, generalement une taille basse.
En ce que concerne les aocupations des habitants de la station on constate
que la chasse avait une importance minore et un but alimentaire. L'elevage
etait un OCC"l.Ji)ation de premier ordre, les betes a cornes et le cheval etant tenus
surtout pour des buts utilitaires et secon'dairement employes comrne animaux de
boucherie. Au point de vue de !la frequence, la premiere place est occup<"<:! par
les taurins, suivis par le menu betaH, le porc et le cheval.
En ce qui concerne le m.ilieu environnant. il etait fortem.ent boise, le cerf
encore bien repandu autour de l'etablissement et on trouvait meme l'aurochs.
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!Fig. 1. - Gara-Banca. 1,
Cardium sp. - valvă fragmentară ; 2, Gallus domest.
- fragment de tibiotars ; 3, Bos taurus - crallĂu fragmentar ; 4, Bos taurus craniu fragmentar de la un individ foarte bătrin ; 5, Bos taurus - corn graciL
•Gara - Banca Cnrdium sp. - valve fragmentaire ; 2, Gallus domest. - fragment de
t ib i o t a rse : 3, Bos taurus - crâne fragmentaire ; 4, Bos taurus - crâne fragmen
:taire d'un i n d i v id lres âge : 5, Bos taurus - cerne gracile,
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Fig. 2 - 6, capra
Sus scrofa domesl
mentar ; 10, Cervus
6. Capra hircus -

hircus - corn de femelă ; 7, Ovis aries - corn de femelă ; 8,

- humerusuri fragmentare ; 9, Equus caballus - craniu frag
elaphus
metacarp fragmentar.
come d'une femeile ; 7, Ovis aries - corne d'une femeile ; 8.
Sus scrofa domest.
humerus fragmentaires ; 9, Equus caballus - crâne frag
mentaire ; 10. Cervus elaphus - metacarpe fragmentaire ;
-

-
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Fig. 3 - 11, Canis familiaris - craniu ; 12, Bos primigenius - astragal.
11, Canis familiaris - crâne ; 12, Bos primigenius - astragale.
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DESPRE MARTE LA GETO-DACI
(PE MARGINEA UNOR OPINII)

NELU ZL' '1RAVU

Domeniul cel mai controversat al istoriei geto-dacilor este, fără în
doială, cel al vieţii spirituale. Deşi realizările nu lipsesc, totuşi "cerce
tarea culturii spirituale a geto-dacilor - ne-o mărturiseşte un specialist
de înaltă competenţă - (...) nu a înregistrat în ultimile trei decenii re
zultate comparabile prin amplitudine şi profunzime cu cele remarcate
în studierea altor capitole ale istoriei dacice" 1. Mai ales discuţiile cu
privire la fenomenul religios s-au soldat - nu de puţine ori - cu susţi
nerea unor puncte de vedere "divergente, ireconciliabile" 2, fapt care
nu face decît să accentueze neclaritatea imaginii sub care se înfăţişează
acest aspect al spiritualităţii strămoşilor noştri. Cauza principală rezidă
- cum se cunoaşte - in caracterul lacunar şi ambiguu, susceptibil la di
verse interpretări al informaţiilor antice 3, la care se adaugă "păcatele"
contemporanilor, materializate in preluarea necritică a datelor din iz
voarele scrise, desprinderea forţată a unor pasaje sau chiar cuvinte din
textele şi aşa de imprecise sub imboldul căutării originalităţii în inter
pretare, utilizarea surselor izolat de contextul cultural al epocii în care
au fost elaborate etc. ; în consecinţă, speculaţiile necontrolate nu în
tîrzie să apară.
Conştienţi de aceste realităţi, in rindurile de mai jos - ne gră
bim s-o spunem de la început - nu ne propunem să oferim o soluţie
problemelor atît de delicate ale religiei geto-dacilor, ci doar să facem
cîteva observaţii pe marginea unor opinii relative la divinitatea răz
boiului din panteonul geto-dacic.
Aprecierea unor scriitori antici (Strabon, VII, 3, 5 ; Diodor din Si
cilia, Bibl. ist., 1, 94, 2) după care în perioada maximei dezvoltări a
societăţii geto-dacice (sec. 1 î.e.n. - 1 e.n.) zeitatea supremă a dacilor
- Zamolxis (Zalmoxis) 4 - ar fi apărut ca o divinitate "de demult" şi
datele oferite de alte izvoare scrise, asupra cărora vom stărui mai jos,
au generat de curînd opinia că în intervalul de timp menţionat în frun
tea panteonului din Dacia trecuse zeul războiului 5.
Intr-adevăr, unii autori ai timpului fac o legătură neobişnuită în
tre Marte şi geto-daci. Astfel, Vergiliu (Eneida, III, 35) arată că Enea se
ruga "Bătrînului Mars Gravidus, care ocroteşte ogoarele geţilor". La rin
dul său, Ovii d�u. exilat pe malul dobrogean al Pontului Euxin, scrie
că se află 'departe de patrie" (Tristia, 1, 3, 1 1), "la getul care se închină
lui Marte J (Marticolamque
Geten)
(Tristia, V, 3, 22). In sfîrşit. Dion
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Crysosostomos (prin Iordanes - Getica, 40-4 1), scrie : " .. .într-atît au
fost de lăudaţi goţii (geţii), încît se spune că la ei s-a născut Marte, pe
care înşelăciunea poeţilor l-a făcut zeu al războiului. De aceea, spune
şi Vergil!u : 'Neobositul părinte, care stăpîneşte cîmpiile geţilor'. Pe
acest Marte, goţii totdeauna 1-au înduplecat printr-un cult sălbatic (căci
victimile lui au fost cei morţi dintre prizonieri), socotind că şeful răz
boiuh.:.:. trebuia împăcat prin vărsare de sînge omenesc. Lui i se jertfeau
prăzile de război cele dintîi şi exista un simţăi.Ţiînt religios adînc în
compar.1ţic cu ceilalţi zei, deoarece se părea că invocaţia spiritului său
era ca aceea adresată unui părinte� G.
Privite în sine, aceste informaţii pot genera o concluzie ca aceea
deja forn11Jlată în istoriografie despre prioritatea divinităţii războiului
faţă de celelalte zeităţi geto-dacice. Cu toate acestea, legătura făcută de
scriitorii citaţi între Marte şi geţi îşi găseşte o dublă explicaţie, cre
dem. în primul rînd, se poate observa perpetuarea unei greşite tradiţii
mitologica-literare, cu ritdăcini în eposul homeric, după care zeul răz
boiului ar fi venit în Olimp din Tracia 7 • Versurile vergiliene ar putea
reflecta o asemenea tradiţie, completată, eventual, cu o translaţie de
atribute ale celei mai vechi şi "naţionale" divinităţi italice 11 către o
alta geto-dacică.
In al doilea rînd, conexiunea făcută între Marte şi geţi îşi găseşte
punctul de plecare în contextul politica-cultural în care au fost scri
se operele respective. După cum se ştie, începînd cu Burebista şi pînă
la cucerirea romană, daco-geţii au constituit, prin acţiunile lor război
nice, unul dintre factorii cei mai destabilizatori ai Imperiului la gra
niţa lui dunăreană. Participarea dinaştilor daci la războaiele civile, a
tacurile sistematice împotriva provinciilor de graniţă, acţiunile milita
re organizate din timpul lui Augustus pînă la Traian au dovedit ro
manilor forţa acestui "neam care nu era niciodată de bună creclinţă"
(Tacit, Istorii, III, 4 6, 2). Expediţiile represive organizate la nordul flu
viului, măsurile de apărare a frontierelor (crearea provinciei Moesia 15 e.n., aşezarea iazigilor în Cîmpia Tisei
20 e.n., anexarea Dobro
gei la Moesia) n-au avut efectul scontat pentru Imperiu.
Scriitorii vremii au surprins destul de exact atmosfera din cercu
rile politice din Imperiu în legătură cu aceste evenimer1te. "Or�cine îm i
iese în cale mă întreabă : Hei ! bunule, 1 (tu trebuie să ştii, pentru că
eşti în relaţii mai strînse cu zeii) 1 Ce-ai mai auzit despre daci ?" scrie
Horaţiu în Satire (II, 6, 51-53). Acţiunile militare pornite "din ţinu
turile războinice ale pămîntului getic" (Silius Italicus, Punica, I, 324)
au înspăimîntat pe romani : "Puţin a lipsit ca Roma, sfîşiată de lupte
interne 1 să fie nimicită de către daci şi etiopieni...� (Horaţiu, Ode,
III, 6, 13-14). Exemplele ar putea continua, dezvăluind aceeaşi notă
de exagerare, dar care nu este mai puţin caracteristică pentru o anu
mită stare de spirit.
In acest timp îşi scrie opera şi Ovidiu. Poetul exilat pe malul do
brogean al Pontului Euxin ne-a lăsat cele mai multe mărturii legate
de acţiunile războinice ale daco-geţilor. Alături de imaginea dezgustă
toare a pămîntului dobrogean (Tristia, III, 1 0, 7 1-73 ; Ex. Ponto, I,
-
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2, 26), războaiele neîncetate ale "barbarilor", in special ale " ... sălbati
cu 1 ui get Il, au potenţat disperarea, melancolia şi sentimentul nesigu
ranţei poetului, încît priveliştile dobrogene i se înfăţişau dezolante
" Aici şi-n timp de pace războiul te-nfi oară 1 Şi nimer.! nu trage o braz
d[l pc ogor. 1 11 vezi sau nu pe duşman, de dînsul tot ţi-e teamă. 1 Pă
:nînturile toate paragină rămîn." (Tristia, III, 10, 67-70) . Aşadar, ver
suri s c ri se sub imboldul u nor realităţi vitrege (cf. şi Tristia, V, 2, 68li!:l), care j u s ti fi c<! pc deplin afirmaţiile după care geţii ,,se închină l u i
Marte" (Tristia, V , 3, 22) sau c ă "sint cea mai adevărată întruchipare a
1\lar,·te" (verissima Martis imago) (Tristia, V, 7, 1 7). Intr-un cuvint, i 
m ag i n i poetice care n u au nimic de-a face cu religia geto-dacilor ! ' .
In sfîrşit, de s pr e adorarea lui Marte la geţi ne-a lăsat i nformaţii
�.a Iordancs (Getica, 40--4 1 ) . Faptul că istoricul gat 1-a urmat pe Dion
din Prusa, retorul care ar fi căl;1torit prin Dacia în timpul lui Domi
ţ ia n . a făcut ca vcridicitatea ştirilor sa le s{\ n u fie pusi} l a îndoială. l n
conseci n ţ[l, "amănuntele oferite despre cultul acestuia (al lui Marte n .n . ) amtă, fără putinţă de tăgadă, că Dion Chrysostomos cunoaştea bine
religia getică din acea vreme şi că dacă Zalmoxis ar mai fi fost ado
rat, filosoful nu mai vorbea despre el în chipul arătat" (respectiv că
"a fost u n filosof cu erudiţie de adm i rat" - n.n.). JO
Analiza fragmentelor din Getica lui Iordanes care tratează aspecte
din i storia geţilor a demonstrat caracterul cu totul mediocru al i nfor
maţiilor, tributare surselor ce au stat la baza alcâtuirii lucr<."1ri i.
ln
acest sens, istori cul go t a ut ilizat c a izvor principal opera l u i Cass�o
dor, care, la rîndul său, s-a i nspirat d i n autorii anteriori, incl usiv d i n
Getica lui Dion Chrysostomos. Pasajul desprP zeul Ma rte (cf. Im·da
nes, Gctica, 4 1 ) este o i nterpolaţi e dup[l Vergiliu a lui Cassiodor în lu
crarea retorul ui din Prusa, fapt pentru care fragmentul respectiv a şi
fost eliminat din unele ediţii a l f' operC'i acestuia din urmi'1 . 1 1 Cît pri
veşte i n formatiilP l ui Dion Chrysostomos, ele au 1 1 n caracter anistoric
pentru daci, fiind rodul form aţiei sal e i ntelectuale şi a atmosferei cul
turale specifice provincii lor orientale ale Im periului J2 ; astfel , Discur
su rile l u i Dion Chrysostomos şi, în co n st>ci n ţă , Getica lui IordanPs n u
prc>zintă valoare pen tru cultul lui ·Marte l a geto-daci t :l şi nici pe :1 t ru
aşa n u m i ta "reformi'1 sacPrdotal-rcligio<�Si'l a lui Deceneu" 1 "
Aşadar, izvoarele li terare nu n e sînt d e un mar<:' folos în l eg[\tu
ră cu adorarea zeul u i Marte [a geto-daci, cu atît mai puţin relativ la
trPcerea lui în fruntea panteonului dacic din secolele_• I î.e.n. - 1 e . n .
Aceasta - se înţelege
nu înl[ltură teza Pxistenţei unei divi n�tăţi
patronatoare a război u lu i . Nu estp exclus ca în faza iniţială a r e l igi ei
gPto-dacice acest z!:'u să fi făcut parte dintr-o triadă divină simbol izînd
noţiunile de suveranitae, de putere �i dP
fe>cunditate - dP fapt o
t ranspunere în planul ideologiei a d i vi zi u n i i socidăţii în preoţi, r[lz
boi n i ci şi agricul tori ; studiile com parate
de m i tologie şi religi<' ale
l lli G. Du m ezil au pus în evidenţă o asemenea stru ctură la mai multe
popoare• i ndo-europene. 15 Lucrurile pot fi extinse şi la geto-daci, por
n i nd mai ales de la analogiile cu tracii. Dup[l Herodot (V, 7) aceştia
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro

190

N. ZUG RAVU

din urmă adorau pe "Ares, Dionysos şi Artemis", "Hermes" fiind ve
nerat mai ales de către regi. Sub această interpretatio graeca s-a în
cercat i dentificarea unor divinităţi autohtone care ar putea răspunde
schemei tripartite propuse de Dumezil. Astfel simbolul fortei ar fi
putut fi întruchipat de "Ares" - iniţial, probabil, un zeu ai cerului,
metamorfozat apoi într-o divinitate a furtunii şi răzqoiului (eventual
Zbelsurdos) ; "Artemis" - o divinitate chtoniană
analoagă zeiţei
Bendis - ar simboliza ideea de fecundJitate iar "Hermes" pe cea de,
suveranitate sub aspectul său magico-spiritual H>.
l n ceea ce priveşte etnosul geto-dacic, s-ar putea încerca o de_.
partajare similară pornind de la datele cunoscute. Astfel, aşa cum s-a
arătat mai demult în istoriografie 17, Gebeleisis ar reprezenta divinita
tea celestă, uraniană, dînd expresie ideii de suveranitate. Zamolxis (sau
cultul instituit de el ?) este în legătură cu fecunditatea, abundenţa, fi
ind o divinitate chtoniană. t8 In ceea ce priveşte funcţia puteri i, ea ar
putea fi simbolizată de un zeu al războiului şi furtunii al cărui nume
nu-l cu�oaştem �(t ; prezenţa sa în triada menţionat[t este de perceput
în ritualurile războinice cu caracter initiatic ale confreriilor războinice
din Dacia, al cărui ecou îl constituie chiar numele de "daci". 2u
Î n lipsa unor date literare precise, elementele cultului acestui
zeu pot fi cu greu desluşite. Oricum, prin analogii cu alte populaţii ale
antichităţii, este de presupus
ca u n aspect să-1 fi constituit sacrifi
ciile. 2 t Unele descoperiri din aşezările geto-dacice (sec. I.l î.e.n. - �
e.n.) :!2, din incinta sacră a Sarmizegetusei �:l sau anumite scene ale Co
lumnei 2t, ar putea fi puse în legătură cu manifestări ale cultului dedi
cat zeului războiului. Este de presupus însă că î n perioada clasică a
civiliz�ţiei geto-dacice cultul zeului în discuţie să fi urmat procesele
care au avut loc pe planul credinţelor religioase din Dacia. Avem în
vedere mai ales restructurările din ideologia şi mentalităţile claselor
mprapuse, ale rega l i tăţii, exprimate în adorarea cu mai mare putere a
divinităţilor cu caracter urano-solar, considerate protectoare ale aristo
craţiei, regelui şi statului. 2'- Fenomenul este întîlnit ş i la alte popoa
re antice ; la geto-daci el îşi are rădăcini atît în tradiţiile locale cît şi,
probabil, în unele influenţe ale elenismului, unde i deea zeific[trii şi
apoteozei conducătorilor era dominantă. 26 Construcţia sanctuarului de
andezit de pe terasa a XI-a de la Grădiştea, existenţa vetrelor solare
de la Meleia .sau Mihai Vodă şi atestarea aproape exclusivă a mormin
telor de incineraţie în tumuli din jurul unor davae ar putea reflecta
aceste schimbări. în acest context, probabil că şi zeul războiului a în
ceput să fie celebrat mai ales în rîndurile familiei regale şi ale aristo
creatiei militare sau anumite atribute ale sale au fost preluate de divi
nita tea urano-solară suprem ă ; aşa s-a întîmplat la germani cu Od
hin-Wodan 27 ; probc.�:il că aici trebuie căutate trăsăturile reformei în
făptuite de Deceneu.
În incheierea acestor rînduri putem aprecia următoarele : 1) i z
voarele literare antice referitoare la adorarea zeului Marte de c<ltre
geto-daci ca divinitate supremă sînt lipsite de valoare 2) în consecinţă,
despre o reforme:i. sacerdotal-religioasă a lui Deceneu în acest sens nu
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geto- aci o:, od � tă
._
se poate afirma nimic pozitiv ; 3) î n c�rsul_ i_storiei
.
s, cultul d1v1rutaţn raz
cu evolutia de ansamblu a fenomenului religio
sa în rîndul adorato
boiului t�ebuie să fi suferit modificări iar poziţia
claselor supranivelul
la
ales
mai
l,
probabi
rilor geto-daci s-a restrîns,
puse.

? �

N O T E
.1

in vol.
p. 174.
2

S. Sanie, Plastica şi unele aspecte ale cultelor şi ct·edinţelor geto d ac icc ,
Studii dacice (sub red, prof. univ. H. Daicoviciu) Cluj-Napoca, 1981,
-

.

Idem, Din istoria religiei geto-dacice (1), in AIIAI, 22, 1985, 2, p. 378.

3 Nu credem că încercarea

de a reduce intreaga informaţie despre cultul
zeului Zamolxis doar la textul lui Herodot va intruni sufragiLle istoricilor, in
trucit, cu diferite nuanţe, ştirile desprea această divinitate se îmbogăţesc de la
un scriitor la al-tul (v. N. Gostar, Zalmoxis - Zamolxis, zeul suprem al daci
lor. Discuţii şi controverse, in CI, 12-13, 1981-1982, p. 289-298). Informaţiile
lui Herodot referitoare
la geto-daci au fost supuse unui atent examen critic,
observindu-se
că textul respectiv este lipsit de coerenţă internă : datele trans
mise au un caracter aglutinant, evenimentele se interferează adesea in mod ne
justificat, discursul narativ este intrerupt de atribuirea unor calificative .,ge
nerice", ,.izolate" geţilor (v. Z. Petre, Les Getes chez Herodote, in AUB. Istorie,
an. XXXIII, 1984, p. 17-23).
4 Transcrierea
numelui nu contează aici. O ultimă ipoteză identifică pe
"Zalmoxis" cu un preot al ,.unei divinităţi s upreme masculine cu atribuţii atit
uraneine cit şi chtoniere, stăpînul cerului , al apelor şi al pămîntului"
num i tă
"Marele Zeu" (numele nu spune nimic) (cf. 1. H. Crişanl, Spiritualitatea geto-da
cilor. Repere istorice, Bucureşti, 1986, p. 370-388). Este greu de identificat, după
diferitele obiecte
opinia noastră, această divinitate in călăreţul reprezentat pe
descoperite la Băiceni, Agighiol, Game, Iakimovo, Surcea etc., întrucît arta te
zaurelor get�dacice preia motivul din iconografia orientală, unde imaginea gru
pului ecvestru apare încă din sec. VIII-VII i.e.n. (v. P. Alexaridrescu, Le groupe
de tresors thraces du Nord des Balkans (I), in Dacia, NS, 27, 1983, 1-2, p. 4546 ; B. Rantz, Le cavalier thrace-th"me iconographique, in Puepudeva. Semaines
philippopolitaines de l'histoire et de la culture thrace. Plovdiv, 3-17 octobre
1980, 4, Sofia, 1983, p. 200-2 19). La fel cu aşa-numitul ,.simbol" prin care
este
rep·rezentată
această divinitate (un vultur cu cam ce ţine in cioc un peşte
şi
în ghiară de iepure) (cf. 1. H. Orişan, op. cit. , p. 358), care este tot un motiv pre
luat din arta statelor orientale (mai nou, Em. Moscalu, Mormîntul princiar getic
de la Peretu (Teleorman), în Thraco-dacica, 7, 1986, 1-2, p. 64, 67). O ilustrare
a domeniilor stăpînite de zeul suprem gctic (mediul terestru, fsubpămintean .5 i
atmosferic) ar putea s-o ofere stindardul geto-dacic (v. S. Sanie, Din istoria re
ligiei geto-dacice (II). B2a. Columna traiană ca sursă de cunoaştere a spirituali
tăţii dacice, in AIIAI, 24, 1978, 1, p. 1 17-120, pl. II, III : mulţumim cercel:<i to
rului ştiinţific dr. S. Sanie pentru indicaţiile date cu prilejul lecturii
acestor
rinduri).
s V. Lica, Observaţii asupra "nemuririi" getice, în AŞUI, SN, IIIa. Isto
rie anul XXII, 1976, p. 125 şi urm. : idem, în AliAJ, 15, 1 978, p. 540-547 : idem,
Deceneu, in Istiros, 1980, p.
177-183 :
Reforma sacerdotal-religioasă a" lui
N. Gostar, op. cit., in loc, cit., ; N. Gostar, V. Lica, Societatea geto-dacică de la
Burebista la Decebal , Iaşi, 1984, cap. IV, în deosebi p. 92-94.
6 cf. traducere· din FHDR, II, p. 4 1 7 ; toate izvoarele urmează FHDR1 1
şi II.
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Asupra acestui aspect

am

d iscutat

i n t r-o

notii

dintr-un

volum

dedicat

p r of . dr. doc. C. Cihodaru care va uparp la I a ş i .
3 Th.
Mom m sen , Istoria romană, 1 , cuvînt înai n te de acad. Em. Condu
rachi, trad. de J. Nicolaus, Bucu n"i ! i , 1 9!!7, p. 1 0 7 . Despre atributul Gradivus, v.
ba c
RE, voi. XIV, 1 930, col. 1 92:J
Darambe1·g - Saglio, Dictionnaire des
antJquites grecques et romaines, tonw t.roisicme, dPuxicme partie (L-M), Pa
ri s, 1 90·t p . 1 61 4 şi urm. (infra , DAGR), S. Sanie, în Enciclopedia civilizaţiei ro
mane, coordonator D. Tudor, Bucureşti, 1982, p. 473.

Ma ;

72,

t:. în

în

9

V. şi Z. Petre, A propos des sources de Jordanes, Getica, 39-41 et 67Etudes d'historiographie (sous
la direction de L. Boia), Bucharest, 1985,

p. :l9, nota 1.
10 N. Gostar, V. Lica, op. cit., p. 93.
1 1 Z. Petr(\ op. cit., tn Etudes d'hlstoriographie, p. 39, nota 1 şi p. 44.
12 Ibidem, î n special p . 47-50.

13 Chiar dacă nu am beneficia de interpretaxea erudite! profesoa:re bucu
reştene, ne-am putea
da seama
uşor că fragmentul din di.scursul lui Dion
are
o valoare retorică prin accentul pe care il pune pe lupta ,.pentru libertate şi
patrie" a: dacilor in opoziţie cu .cea ,.pentru stăpînire şi putere" a romanilor
(Discursuri, II, 20).
14 Episodul despre
Deceneu
reprezintă unul din "clişeele"
istorio_grafie i
).,'receşti, anume acela despre ,.înţeleptul sfetnic" (cf. Z. Petre, op, cit., In Etudes
d'historiographie, p. 50). Pentru o interpretare mai simplă (fără a exclude total
ideea unei reforme) a textului lui Iordanes - numina quaedam et sacella ve
nerare suasit - s-a pronunţat şi H. D ai covici u , Portrete dacice (Dromichaites,
Burebista, Decenu, Decebal), Bucureşti, 1984, p. 97.
1 5 V. M . Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, I. De la epoca de
piatră la misterele de la Eleusis, t ra d . de C. Baltag, Bucureşti, 1981, p. 201-205
(cu t ri m iteri b i b liografice), I I. De la Gautama Buddha pînă la triumful creşti
nismului, tra d . de C. Baltag, Bucurf'şti , 1 987, pa<;sim. Pentru geto-daci ideea
a
găsit ecou - sub formă de ipoteză - la 1 . H. Criş a n , op. cit., p. 43 3 .

16M. Eliade, Istoria ..., I I , p. 1 69- 1 7 1 .

17 A. Walcle - J. Pokorn y , Vt'r!-!li>i chcndes Wiirlcrbuch cler indo-germani
C. Daicoviciu, în
schen Sprachen, I, p. 643, apud M. F.l ; ade, lsloi'Îa, Il, p. 1 12
Istoria României, B ucure-:;ti, 1 960 , p. :l:l l
l . I. Russu, Religia geto-dacilor. Zei,
credinţe, practici religioase, in AISC, v ( I YH-1948), 1949, p. 1 03-112 ; M. Elia
la Genghis-han, traci. de M . Ivănescu şi C. Ivănescu, Bucu
de, De la Zalmoxis
reşti, 1 980, p . 67-68 ; idem, Istoria, I I , p. 1 72 ; de altfel, cultul soarelui are o
.

veche
zului.

tradiţie

11
19

în

I . I . H.ussu,

spaţiul

carpato-dunărean.

op. cit., in

fiind prezent încă

din · epoca

bron

AI SC, V, 1949, p . 8-l-1 02.

Asemănător lu i Zbelsurdos sau Candaon la tra ci .

20 M. Eliade,

De la Zalmoxis . .. , p. 2 1 -37.
21 v .DAGR, p. 1611 ; 1. I. Russ u, op. cit., în AllSC, V, 1949, p. 1 16-120.
:?2 V. Sîrbu, Rituels et pratiques funeraires des Geto-Daces des ne siecle
av.n.e. - Ier siecle de n.e. in Dacia, NS, 30, 1 986, 1-2, p. 9 1-108 (
în Istros,
.

=

4, 1 935, p. 89-126).

ZI J-1. Daicoviciu, Dacii, B uc u reşti ,
bsta la cucerirea romană, Cluj, 1 972, p.
sa2, Bucureşti, 1 979, p. 455.

1 968.
218

p.
I.

1 D7 ; i cl f'm,
H. Crişan ,

Dacia de la Bure
Burebista şi epoca

:!4 F..ste vorba de scena a XLV-a, undP sint reprezentate femei dacc tor
turînd prizonieri romani (cf. H. Daicovic i u, Dacii, p. 197 ; idem, Dacia..., p . 325,
fig. 73 ; E. Cizek, Epoca lui l'raian. ImprejurAri istorice şi probleme ideologice,
Bucw-eşti, 1980, p. 277). Nu este exclus ca scena să ai.bă un caracter prop�n

distic, In sensul că arată dramatismul armatei romane din Dacia în l ipsa împă
ratului, · aflat pe frontul d i n Moesia ; altfel, scena in cauză nu-şi află o logică
•iguroasă în ,.filmul" înfăţişat de Columnă. De asemenea, scena a XXV-a
ar
In
p ut ea fi invocată în aceeaşi direcţie, căci reprezintă capete umane fixate
pari pe z i dul unei cetăţi dacice (cf. S. Sanie, op. cit.,
Studii dacice, p. 182-

în
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183, pl. III 11 ; imaginea a fost corelată cu descoperirile de feţe umane prevă
zute cu lăcaş de fixare).
25 H. Daicoviciu, Dacia. . ., p. 218-219 ; L. Bârzu, Continuitatea creaţiei ma
teriale şi spirituale a poporului român pe teritoriul fostei Dacii, Bucureşti, 1979,
p. 25, 32-33.
26 M. Eliade, Istoria, II, .p. 200.
'l1 Ibidem, p. 160 ; faptul că in timpul provinciei Dacia zeul Marte a
avut
o poziţie secundară in religia acestui teritoriu (cf. M. Bărbulescu, Interferenţe
spirituale in Dacia romană, Cluj-Napoca, 1984, .p. 132), s-ar putea explica şi prin

dispoziţia unui mare număr de membri tii aristocraţiei dacice.
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ACfA MOLDAVIAE MERIDIONALJS
VASLUI

�--V111, 1985--1986

DOCUMENTUL FALS, DATAT 1 428, 1 1 IULIE

VOICA MARIA PUŞC..\ ŞU

în cuprinsul capitolului consacrat editării documentelor false, pri
mul volum al colecţiei "Documenta Romainiae Historica", A - Moldova,
publică textul slavon şi traducerea actului datat 11 iulie 1428, lVI-rea
Bistriţa 1• Comentariul autorilor ediţiei consideră falsul realizat pro
babil în cea de a doua jumătate a secolului al XVI-lea - în baza unei
judicioase analize a grafiei, formularului, limbii, conţinutului, etc. de rmde rezultă concluzia că informaţiile pe care documentul le cu
prinde reflectă realităţile existente in intervalul de timp mai sus spe
cificat ; în aceeaşi măsură, autorii ediţiei consideră posibil ca falsul să
fi fost întocmit după modelul unui act autentic, act ce viza însă o da
nie de proporţii mult mai reduse 2•
Prin actul fals in discuţie, Alexandru cel Bun conferea ctitoriei
sale de la Bistriţa 50 de biserici din ţinutul Sucevei :J urie cu tot ve
nitul.
Printre puţinele acte cu un conţinut similar păstrate şi, probabil,
chiar şi emise - cel mai vechi, datat 1446 iunie 6, Vaslui, referă asu
pra daniei tuturor popilor din satele mănăstirii Neamţ, cu toate ve
niturile, să asculte de menţionata mănăstire "· însă primul act care adu
ce preţioase lămuriri cu privire la felul în care trebuie înţeles conţi
nutul actului fals ce ne preocupă, este documentul emis la- Iaşi, in 27
iunie 1449, i n beneficiul mănăstirii Pobrata 5•
Conform textului rezumatului documentului, redactat de autorii
ediţiei 6, "Alexandru voievod acordă egumenul mănăstirii Pobrata şi
dregătorilor acestuia dreptul de a-i judeca pe oamenii din satele mă
năstireşti (subl. n.) pentru orice fel de faptă, interzicind dregătorilor şi
slujitorilor domneşti să intre în aceste sate ; de asemenea hotărăşte ca
preoţii din aceleaşi sate să asculte de m-rea Pobrata, scoţîndu-i de sub
jurisdicţia directă a mitropolitului şi a protopopilor". Detaliind, în con
formitate cu textul actului, urma ca preoţii din satele mănăstirii "să
asculte" de m-rea Pobrata "cu tot venitul" care - din momentul emi
terii actului - trebuia să revină sus amintitei instituţii monahale şi
nu "mitropoliţilor şi protopopilor", cum se procedase pînă atunci.
Din cele de mai sus reiese limpede că preoţii şi, respectiv biseri
cile "ascultau" in principiu de forurile eparhiale (protopopi, episcopi,
mitropoliţi) în care
se înscriau - satele
şi indiferent dacă acestea erau
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sau nu în stăpînirea unor persoane sau institutii. Pentru ca veniturile
bisericilor să poată reveni unui alt beneficiar,' Na nevoie de1 un act
special emis - cum este cazul celui din 1449 - ; mai mult, şi în ca�
zul actului emis în favoarea M-rii Neamţ (1446) şi in cazul celui emis
in favoarea M-rii Pobrata, au fost concedate respectivelor mănăstiri
numai veniturile bisericilor aflătoare în sate care deja le aparţineau.
Aceeaşi situaţie este confinnată şi de actul emis de Ştefan cel
Mare în beneficiul m-rii Putna, la 15 martie 1490, Suceava prin care
sînt date "toate bisericile şi cu toţi popii care sint în satele ce asculta
de acea sfîntă mănăstire de la Putna", menţionîndu-se "binecuvîntarea"
mitropolitului Gheorghe al Sucevei - deci acordul acestuia. Mai mult
"oricîte biserici se vor face şi se vor înoi de aci inainte şi oricîţi popi
se vor pune în toate acele sate mănăstireşti mai sus scrise... ci toţi să
asculte de acea sfîntă mănăstire a noastră:. de la Putna şi să plătească
dare acolo şi tot venitul ce se cuvine unui mitropolit de la popi" 1•1
Aparent, cel mai asemănător act autentic comparabil cu falsul
datat 1 1 iulie 1428, este însă actul emis la Suceava, tot la 15 martie 1 490,
prin care Ştefan cel Mare dă şi întăreşte episcopiei de Rădăuţi 50 de
biserici cu popii "din ţinutul Suceava 44 ; inr din ţinutul Cernăuţi 6
care... au fost date de bunicul nostru Alexandru voievod "pentru ca a
cestea" să asculte de episcopia noastră de la Rădăuţi a Sf. Nicolae, şi
cu darea, şi cu plocoanele şi cu toate pricinile şi cu tot venitul biseri
cesc" ''.
In esenţă, actul destinat episcopiei Rădăuţilor, întăreşte tocmai
acea "ascultare" datorată "de jure" şi "de facto", de toţi preoţii biserici
lor către forurile superioare ale erarhiei ecleziastice cu prerogative
spiritual administrative generale - în cazul în speţă, episcopiei de Ră
dăuti. Şi tocmai absolvirea de această "ascultare" (inclusiv dări, plo
coa�e. venituri bisericeşti, pricini etc.) cuvenită, respectiv, protopopi
lor, episcopilor sau mirtopoliţilor era consfinţ ită prin actele din 1446,
pentru M-rea Neamţ, di n 1449, pentru lVI-rea Pobrata şi din 1490, pen
tru M-rea Putna.
Din cele sumar expuse pînă acum reiese clar, credem, că emite
rea - eventuală - a unui act de danie în beneficiul_ M-rii Bistriţa pen
tru concedarea veniturilor bisericilor din 50 de sate, ar fi comportat :
-- fie acordul explicit şi renunţarea la drepturile fireşti ale Mi
tropoliei Sucevei, sau - mai curînd - al Episcopiei Romanului asu
pra veniturilor respectivelor bunuri ; falsul datat 1428 repl'(ezentînd un
act de danie, deci iniţial, şi n u de întărire, nu menţionează în nici un
fel un asemenea acord ;
- fie ca, cel puţin, satele în care se aflau respectivele biserici
să se fi aflat în stăpînirea M-rii Bistriţa.
Cum prima dintre cele două condiţii nu este îndeplinită de conţinutul
a ctului datat 1 1 iulie 1 426, rămîne să examinăm în ce măsură poate fi
demonstrată - sau nu
cea de a doua.
Posesiunile M-rii Bistriţa sînt întărite de mai multe ori în de
cursul secolelor al XV-lea şi al XVI-lea 9, dac
în nici Wl caz ele nu
...

-

-

http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro

DOCUMENTUL

FALS

1428, I l

H J J .n:

Jij 7

au ajuns să cuprindă vn•odată posesiuni le sug(•rate de actu l fals în
d iscutie.
'
operînd o simplă numProtare, de la 1 la 50, în · ordinea enunw
ri:irii satelor cu biserici din cuprinsul documentului fals, datat 1 1 iu
li e 1428 şi -- apoi - localizarea acestora pP hartă 10, s-a ajuns la unele
obse rva ţii preliminarP ( v ezi fig. 1 ) . Satde enumerate de act sînt înşi
ruite aproape fări1 n ici un fel de criteri u logic ţinînd de di spunerea lor
în teritoriu . Tra seu l "z ig-z ag at " al unei linii imaginare car<? ar uni
pe hartă p u n ctele de localizan• a satelor, în ordinea enumerării aces
tora, atrage de la bun început atenţi a .
O serie de satP au fost consemnate în cuprinsul actului cu de
numirea pe carP o purtau in răstim pul primei jumătăţi a sec. al XV-lea
denum ire care - odată cu u doua j umătate a
aceluia:;;i secol - s-a
schimb at u. Si t u a ţia reflectă, desigur, existenţa unuia sau
mai multor
acte originale cart> să fi folosit numele curent în etapa istorică respec
ti vă, documente care au "i n spi rat" [X� falsificatorii actu l ui din 1 1 i u
lie 1428 întru conferirea unei notP mai accentuate de a utentici ta,tC' .
Este cazul "bisc:.• ricii de la Boţ" (nr. 16, cf. numerotării noastrE'), nume
It' s a t ului devPnind Boţeşti, din a doua j umătate a secolului al XV-lea ;
"biserica d<.' la Seucă"' (21:i), dPvcnit SPucăuţi �i , apoi Săuce�ti ; "bist•
rica de la Zanc'• (27), devenit Zăneşti ; "biserica de la Sluga Stan" (35),
devenit Slugani , Ptc.
Documentart>a dP carr dispun<•m, cu pri v i n• la unele sa te cupri n
se î n actul ce n<' prPocupă, confirmi1, împrejurarea că acestea
nu uu
aparţinut - cPl puţin pentru anumitP intervale d e tim p M-rii Bistriţu.
Satele' : al lui Uolh Mihai, Măr[tieţe�ti şi Dobre n i (2, 3, 4) au fost
întăritp lui Baico 1�, ca ocină dreapt;i <1 sa , l'U spPcifi carca că la Dol he:;;t i
î � i avea casă I:J l a 1 2 aprilie 14:�6.
Cu privin• la satul Lăslii.uani ( 1 5), rw C ra c[t u , la fi n o e m bri e H91
sint î n t ă ri t P oci n i le nl'poţilor lui Laslău Buhaicea , �, i a r la 9 ianuari<>
1 rl Hl, S uceava F> şi 2 iuni<• 1 541), Hu�i 1 6, părţi din satul L ăslă ua n i sînt
vîndute în rep e t at<> rînduri .
Suretul unui act din 25 septPm bri <· 1 462, Suceava mention<>uz;�,
un ispisoc pentru satdP Uu�e�ti (o) :;;i Soei (7), car<' aparţine�u Anei
sora Simei logofi1tul şi a lui Dimu, ju pîneasa l ui Bîrsan 17 ; la 22 m ar ti e
J fi29 H u� i , acPka�i oc i n i sînt înti1rite dl•sn•ndentilor
cC'lor anteriori men'
1, i on a ţ i JH.

:;; i L u p:;; l 'şti ( 1 0) s în t a m i n titP la 22 martie 1 500,
Ca nce l c� ti , proprir•tatl' a M - r i i Bistrita
î n că d i n
'
vrcnwa lui AIPxandru cel Bun w .
Sat<>lc G ri l'h·�ti

Iaşi a fi fost în h o tar

(:1)

<'L L

Satul Turbăteşti ( 1 1 ) considerăm că poat<' fi i d en ti fi cat <'li l'd
" u r dc• a fost casa lui Oancea", pe Cracău, în apropierea pîrîului Turbata
nu n păra t de la Cozma ŞarpP, împreună cu o m înăstin• de la fii "Turba
tului" la :l(i dPc. 1 5 1 8 20 şi donut M-rii Nea m ţ.
La 8 apri l i <' 1 4 Hl , Suc<'<.tva, Urago m i r �i loanăş, fi i l u i Şh•fan a l u i
Borilă. primC'sc pPntru dn•apti1 :;; i credincioasă slujbi1, trei satP în Cîm
pul lui Drago:;; , P<' NPchid, pri m u l fi i n d ,.,u n sat undl' este casa l or•• 2 1 ,
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(a Borileştilor, n.n.) iar la 1 febr. 1481, Suceava1 fiica lui Ioanis Bori
.iescu, Marina Lolca, schimbă cu Ştefan cel Mare "ocina ei dr�aptă...
două sate... Borileştii şi Drăgoţeştii". Desigur este vorba de acelaşi sat
Borileşti ( 14) menţionat în actul fals in discuţie. Aceleaşi două sate sînt
date de Ştefan cel Mare M-rii Tauău 22, danie întărită şi la 4 iunie,
15 19, Hîrlău 23.
Satul Avereşti ( 1 5), pe Cracău este dăruit lui pan Comarici la 1 7
febr u ari e 1438 2", pentru ca, -mult mai tîrziu, la 1 2 decembrie 1 594, să
fie dat M-rii Aroneanu, cu specificarea că pînă atunci Avereştii fusese
ascultător de curtea din Piatra 2",
Satele "de la Boţ" (16), Itrineşti (49) şi Bărbăteşti (50), localizabile
între actualele comune Girov şi Mărgineni, au aparţinut lui
Laţco
Boţ :!ti ; la 2 noembrie 1491, Suceava, Itrineşti sînt întăriţi descendenţi
lor acestuia, conform privilegiului din vremea lui Alexandru cel Bun 21•
l n 1 5Y5 însă, satul Boţeşti pe Cracău este dat M-rii Rîşca cu specifica
rea că fusese drept domnesc ascultător de Piatră28.
La 25 decembrie 1591, Iaşi, este întărită dania lui Petru voievod
pentru M-rea P îngăraţi , a satelor Bilăeşti (Bileşti), (18) şi Ivăneşti (17)
pe Cracă u 2!'.
Satele Oprişeni (19), Brăşăuţi (23), Mituc (24) şi Sobolea (25) apar
ţ ineau toate M-rii Bistriţa :w.
ln 1438 satul Seucăuţi, la Gura Cracăului este dat M-rii Neamţ :H ;
este foarte probabil vorba de satul cu "biserica de la Seucă" (26), zonă
inclus�1 în teritoriul comunei Rosnov 32.
Satul Zane (27), numit din a doua jumătate a sec. al XV-lea Ză
nesti, es te întărit M-rii Tazlău la 7 februarie 1569, în baza daniei făcută
de " s te fa n cel Mare 33.
Sat ul în care exista "biserica de la Herlic" (34) considerăm că tre
buie pus în legătură cu informaţiile documentului din 9 noembrie 1438,
prin care se întărea lui Tatul Herlic şi nepoţilor săi, 3 sate, pe Bistriţa,
printre care "Moineştii unde au fost casa lui Herlic. . . în gura O rbi cu
·

lui"" :H.

Satele : lui Sluga Stan (35) şi lui Caliu (36), devenite respectiv ,
Slugani şi Cali eneşti foste domneşti, sînt date de schimb M-rii Bistriţa
la 2� m a rt i e 1 500 3iJ şi întărite la 1 8 aprilie 157636,
Satul Triabăş (37) aparţinuse - la 15 martie 1489 - lui Coste
Tudora ::1 pentru ca la 5 iulie 1591 să fie dat - din cuprinsul ocolului
Tg. Bacău - lui Andrei Vornicu :Js.

Miclea (38) şi Oşmelea (40), deveni te Micleşti şi Oşmeleştt, pri n
însu�i toponimiile lor, dar şi prin confirmare documentară, au aparţinut
(im pn•ună cu alte sate) lui Andrei Dolha şi fraţilor săi Miclea şi Mă
I UŞca, toţi nepo ţ ii Oşmeloae (subl. n.), inainte de 1496 3!! ; urmaşii aces
tore� le vînd în 1569, mai 15 r.o şi, respectiv, 1546, mai 17 lit.
Cu pri vi re la satul în care era "biserica lui Bârea" (39), există două
alternative cu privire la posibila lui identificare : sau admitem că este
vorba de ,.satul lui Bârea", pe pîrîul Negru (deci zona comunei Bereşti
Bistriţa. judeţul Bacău), conform informaţiilor
actului din 4 august
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1400 1.2 '; sau admitem că poate fi zona din preajma comunei Bereşti
Tazlău - unde avuseseră ocini membrii familiei lui Mihul Berescu,
cu privilegii încă din vremea domniei lui Alexandru cel Bun 43•
Satul în care era "biserica lui Petre Bârgău" (41), personaj necu
noscut documentar, este de asociat, probabil, cu fostele posesiuni ale
familiei lu i Ştefan Bârgău, boier în sfatul domnesc din anii 1401 şi
1403 l.4.

La 1 septembrie 1444, jumătate din satul Hlăpeşti (420), pe Pîrîul
Alb, este dată lui Mic Crai 45 şi apoi, la 14 79 este întărită ca "ocină
dreaptă" probabil descendenţilor acestuia "6•
Satul Hindău (43) poate fi pus in legătură - eventual
cu Şăr
ban Hindău care avea danii pe Topoliţa şi Cracău 4Î.
-

Praja (45) trebuie pus în l egătur[t cu posesiunile în zonă ale· lui
Toader şj Neaga - "copii Prăjii" -- întărite la 1 1 aprilie· 1 5:J5, conform
privilegii lor de cumpi'tr5turii al "Pr;\j ii" în vremea domnki lui A lexan
dru cel Bun "R.
Satul în care era "biserica lui Porcu" (46) aparţinea lui Ion Porcu
care, la 27 iulie 1448 avea aici ocină şi curte, pe Pîrîul Negru 1,9 ; la 1 6
ianuarie 1 491 , Suceava sînt menţionaţi Petriman c u surorile sale, ne
poţii lui Oană Porcu, cu posesiuni pe Tazlău 50, iar la 8 aprilie 1560
descendenţii acestora primesc întărire asupra împărţirii posesiunii oci
nilor lor, Porceşti, Brebi şi Hociungi " 1 •
Satul Gogimani (47) aparţinea, l a 27 februarie 1442, lui pan An
dronic şi fiul său, pan Costea logofăt (cărora le fusese dat de Andriaş şi
Ciorra) fii lui Stănigă 52 ai căror descendenţi primesc întărire asupra
satului Gogimani, la 13 decembrie 1585 r.:J.
Satul în care se afla "biserica lui Bogdan de la Pîrîul Alb" (48)
poate fi pus în legătură cu pan Vlad de la Pîrîul Alb, menţionat ca
boier in sfat în anii 1414 şi 1415 M care - la rîndul lui - poate fi even
tual identificat cu "pan Vlad şi fratele său Bogdan" menţionat in anul
1 403 55.
In concluzia acestui sumar şi totuşi obositor excurs, putem des
prinde următoarele
- şase dintre satele enumerate în documentul fals, datat 1 1 iulie
1428, au aparţinut "de facto" M-rii Bistriţa. Primele patru (Oprieni, Bră
săuţi, Hituc, Sobolea) încă din vremea lui Alexandru cel Bun, iar, ulti
mele (Slupani şi Calieneşti) începînd cu data de 22 martie 1 500. In acest
sens, un eventual act autentic de cedare a veniturilor bisericilor din sa
tele M-rii Bistriţa a putut fi emis încă în vremea domniei lui Alexandru
cel Bun referind asupra primelor patru sate amintite sau după 22 martie
1 500 în cazul în care cuprindea toate cele şase sate.
- douii sate (Grieleşti şi Lupşeşti) erau în hotar
siune a M-rii Bistriţa, Căuceleşti.

cu

un sat pose

- Despre alte 14 sate-cu biserici - menţionate în documentul fals
discutat - nu deţinem nici un fel de i nformaţie documentară pînă la
s fîrşitul secolului aVXVI-lea.
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- Majoritatea toponimelor amintite in acelaşi document se referă
însă la sate despre care cunoaştem - după cum am incercat să demon
străm - in stăpînirea cui şi pentru ce etapă istorică acestea sau aflat.
Este vorba de 23 de sate care, pînă către sfîrşitul secolului al XVI-lea
constituiau ocini boiereşti sau mănăstireşti, respectiv, "ascultătoare" fie
de eparhiile cărora li se circumscriau, fie de mănăstirile cărora le apar
ţineau.
- Ultima categorie de sate, in număr de cinci, beneficiază . din
punct de vedere informaţional, numai de eventualele legături de ordin
onomastic sau toponimie, stăpînirea asupra lor fiind deocamdată impo
sibil de atribuit.
- Rezultă, deci, că prin însăşi esenţa conţinutului său, actul datat
1 1 iulie 1428 este un fals. Niciodată - în decursul secolelor al XV-lea
şi al XVI-lea - nu au fost cedate vreunei mănăstiri veniturile biserici
lor aflătoare in sate care nu se găseau in stăpînirea acestora. Cazurile
discutate de noi consemnează astfel de danii, de proporţii modeste, (pî
nă la 6 sate nominalizate) numai cu privire la veniturile bisericilor din
sate aparţinînd respectivelor instituţii monahale.
In antiteză cu aceste puţine cazuri (consemnate prin actele din
1 446-1449 şi 1490 în beneficiul M-rilor Neamţ, Pobrata şi Putna) se
află dania şi întărirea veniturilor celor 50 de biserici în favoarea epis
copiei Rădăuţilor, acest ultim citat act fiind, în fapt, o măsură de pre
vedere impotriva probabilelor tentative de uzurpare a drepturilor deţi
nute de forurile superioare ecleziastice administrative, - protopopiate,
episcopii, mitropolie - tentative in rîndul cărora considerăm că se în
scrie şi falsul data 11 iulie 1428.
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LE FAUX HOCUMENT DE 1428 ONZE JUILLET
Hesume

J..'analyse metic uleuse du document date 1428, onze juillet concemant les
'propri.etes du monastcre de Bistriţa a permet la constation qu'il est un fau.'C do
cwnent : jamais, au cour:s des XV-XVI-e siecles on ne pas cedait a n'importe
quelle monastere les revenus dl'S eglises villageoises qui etaient sous la dornination
.

des proprietaires laiques ou ecclcsiastiques.
Le docwnent a ete falsifie, p robablemen t au cours · du primi ere moitie du
XV-e siecle, affinnation qui re�mlte grâce il l'analyse de la repartition geogra
.phique des villages et des eglises donnees a ce monastere. Ainsi.., la localisation
effectuee par l'auteur (Fig. 1) prouve que la reparti:tion est faite ilogiquement, du
point de vue territoriale. Toutefois, l"enwneration dans le document de certains
villages avec la denomination du XV-e sieole a permis la constatioru - a l'aide
-des autres documents de l'epoque - quc celles-ci n'appartenaient au monastere
de Bistritza â l'epoque sous - mentionee. On constate que "de facto", le
mo
naste're de Bistritza possedait en 1428 onze juillet seulement quatlre villages et
non pas cinquante qui sont rappeles dans le document sous - mentionnee, donnes
par le voievod Alexandru cel Bun .

LISTA FIGURILOR

LEGENDE DES FIGURES

Fig. 1. Harta teritoriilor judeţelor Neamţ şi Bacău cu localizarea
�telor
·menţionate în documentul fals, datat 1 1 iulie 1428, in funcţie de comunele ac
tuale.
La carte des territoires des departements de Neamţ et de Bacău, avec
la
Jocalisation en fonction des commens actuelles et des villages signales dans la faux
docwnent, date 1428 onze j uill et.
1. Bolojeşti (c. Gircina) ; 2. Dolh Mihail (c. Dobreni) ; 3. Mărăieţeşti (c. Gir
cina) ; 4. Dobreni (c. Dobreni) ; 5. Lăslăoani (c. Ştefan cel Mare) ; 6. Duşeşti (c .
.Ştefan cel Mare) ; 7. Soei (c. Ştefan cel Mare) ; 8. Grieleşti (c. Girov) ; 9. Ştefan
(c. Birgăoani) ; 10. Lupşeşti (c. Girov) ; H. Turoăteşti (c. Girov) ; 12. Ilişe�ti (c.
Birgăoani) ; 13. Lincea (c. Girov) ; 14. Borileşti (c. Borleşti) ; 15. Avereşti (c. Gi
rov) ; 16. Boţ (c. Girov-Mărgineni) ; 17. Ivăneşti (c. Rosnov) ; 18. Bilieşti (c. Ros
nov) ; 19. Oprişeni (c. Gircina) ; 20. Hodor ; 21. Piatra ; 22. Costea (probalement
le d is t rict de P. Neam ţ) ; 23. Brăşăuţi (c. Dumbrava Roşie) ; 24. Mituc (c. Dum
bra va Roşie) ; 25. Sobolea (municipiul P. Neamţ) ; 26. Seucă (c. Rosnov) ; 27. Za
ne (c. Zărneşti) ; 28. Barcea ;29. Lisona ; 30. Za ... ? ; 31. Larga ; 32, Dănilă (c, Zăr
neşti) ; 33. Negrileşti (c. Podoleni) ; 34. Herlie (Buhuşi) ; 35. Sluga Stan (c. Bor
t·eşti-Bistriţa) ; 36. Caliu (c. Blăjeşti) ; 37. Trebeş (c. Mărgi neni - Ba că u) ; 38. Miclea
(Ad j ud -Vrancea) ; 39. Birca (c. Filipeşti) ; 40. Oşmelea (Adjud-Vrancea) ; 4 1 . Petru
Birgău (c. Birgăuani) ; 42 Hlăpeşti (c. Dragomi.reşti) ; 43. Hindău (c. Bălţăteşti) ;
44. Sandru c. Bereşti - Bistriţa) ; 45. Praja (c. Secuieni) ; 46. Pascu (c. Moldoveni) ;
4 7 . Gogimani (c. Români) ; 48. Bogdan (c. Războieni) ; 49. Itrineşti ; 50. Bă rb ăteşti
.{c. Mărgineni - Neamţ).
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
VII-VID, 1985-1986
i
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VASLUI - REŞEDINŢA DOMNEASCA ŞI CAPITALA.
550 DE ANI DE LA ATESTAREA DOCUMENTARA
(1435-1 985)
ALEXANDRU ANDRONIC
RICA POPESCU
CONSTANTIN POPESCU

In istoriografia noastră contemporp.nă s-a afirmat, pe bună drep
tate, că oraşul Vaslui "s-a intemeiat, pe locul unei străvechi aşezări" 1 ,
invocîndu-se, inainte de toate, descoperirile arheologice din ultima vreme
de pc locul numit de localnici "Curţile Domneşti", unde, în urma săpă
turilor arheologice de salvare şi sistematice din anii 1958- ·1 959, au fost
i dentificate niveluri de locuire din neolitic şi pînă in zilele �oastre 2.
Importantele vestigii arheologice, adevărate documente ale ;:f)nti
nuităţii de locuire pe meleagurile vasluiene, au confirmat informaţiile
izvoarele scrise interne şi extrne in care se menţionau încă în prima
jumătate a secolului XV nu numai existenţa oraşului Vaslui, ci şi im
portanţa sa istorică la vremea respectivă atit ca reşedinţă domnească
cît şi ca oraş capitală de ţară, în care sens cel mai edificator document
rămîne actul emis din Suceava la 1 septembrie 1435 de Iliaş Voievodul
Moldovei 3.
Astfel, intr-un moment de l upt[t aprigă pentru domnie, desfăsura
'
tă între fii lui Alexandru cel Bun, Voievozii Iliaş, şi Ştefan, aceşti a au
ajuns in cele din urmă, la o înţelegere, Iliaş Voievod, dîndu-i lui Ştefan
Voievod în stăpînire, ca un apanaj, partea meridională a Moldovei cu
ţinuturi, cetăţi, oraşe şi tîrguri, ocoale, mori şi iezere şi vama externă.
Fraţii şi-au jurat reciproc credinţă, au schimbat intre ei înscrisuri sub
întăritura peceţilor domneşti, spre regret neajunse pînă la noi, privind
împăcarea şi pacea statornică între ei. Ca urmare a acestui important
eveniment de ordin intern şi extern, Domnitorul Moldovei Voievodul
Iliaş a făcut cunoscut regelui Poloniei Vladislav împăcarea survenită şi
condiţiile în care s-a statornicit pacea în Moldova (vezi anexa).
In consecinţă pe plan intf'rn a survenit o schimbare cu însemnate
urmări soci al-economice şi politico-culturale, oraşului Vaslui, atestat
ca centru urban medieval încă la inceputul secolului XV t. rezervindu-i-se
un rol însemnat nu numai drept reşedinţă domnească ci şi capitală de
ţară, în care sens este concludent faptul că din acest oraş au fost emise
între anii 1436-1446 numeroase acte de cancelarie voievodală s, iar Curtea
Domnească din Vaslui "devenind locul desfăşurării unei intense vieţi
politico-economice"

6.

In oraşul său de reşedinţă şi capitală temporară a Moldovei Şte
fan Voievod a constituit o casă domnească, descoperită în campania de
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săpături de salvare din anul 1 958. Este vorba de o constructie din lemn
şi chirpic din care s-a păstrat numai subsolul adîncit în sol{zl viu unde
s-au prăbuşit, în urma unui puternic incendiu, bucăţi de chirpic �s de
la pereţii casei, bucăţi masive de lut ars de la podeaua locuintei si tava
nul subsolului, resturi de lemn carbonizat sub formă de loazb� fi�ate pe
lat şi căptuşind pereţii subsolului, pari carbonizaţi de pe laturile parţial
păstrate, deoarece latura de est a complexului notat L3/1 958 a fost dis
trusă de cariera de nisip de la faţa locului, numită şi ,,Nisipăria lui Hu
lubăţ". l n umplutura subsolului au fost găsite numeroase fragmente de
cahle, de sobă, împreună cu cărămizi întregi şi în stare fragmentară,
provenind de la soclul sobei, precum şi fragmente ceramice de la vase
de uz comun şi cîteva monede.
Pe baza monedelor de aramă de tipul anepigrafe de la Alexandru
cel Bun şi urmaşii săi s-a putut data în prima jumătate a secolului XV
complexul L 3 şi totodată a considera că locuinţa distrusă de incendiu
este casa domnească a Voievodului Ştefan II care a avut reşedinţă vo
ievodală la Vaslui după 1 septembrie 1435, această atri�ire fiind ba��ată
pe existenţa aici a unor cahle cu motive ornamentale de tip feudal occi
dental datate cu certitudine în prima jumătate a secolului XV, cu impli
caţiile de rigoare privind caracteristicile feudalismului de contact în spa
ţiul românesc7.
Totodată dat fiind faptul că din Vaslui s-au emis acte de cancela
rie domnească între anii 1436-1440 s, s-a considerat că reşedinţa voie
vodală a fost mistuită de incendiu in anul 1 440, cînd, aşa cwn ne in
formează cronica moldovenească, oraşele Birlad şi Vaslui au fost pră
date şi distruse de o puternică invazie a tătarilor 9•
Desigur, la data publicării rapoartelor de săpături, deşi ;existau
sub raport arheologic analogii în ceea ce priveşte existenţa în mediul
urban din Moldova a unor construcţii din lemn şi chirpic, pe baza des
coperilor de la Suceava, ln sectorul oraş, din perimetrul ruinelor Curtii
Domneşti 10, totuşi nu s-a insistat suficient de clar asupra tehnicii de
construire a complexului descoperit Ja Vaslui, după cum s-a constatat
în literatura de specialitate, atunci cind s-a descris tehnica de construi
re a unei "case a domniei" datind din a II-a jumătate a secolului XV,
descoperită pe platoul din faţa cetăţii de scaun a Sucevei 11•
Problema ridicată de R. Popa referitoare la tehnica construcţiei de
lemn de la Vaslui, şi limitarea ei doar la o analogie, privind. "prezenţa
pivniţelor căptuşite cu lemn" 12, a putut fi elucidată odată cu reluarea
săpăturilor arheologice sistematice de la "Curţile Domneşti" din Vaslui
în anul 1 976.
In consecinţă, cercetările efectuate în anii 1 976-1977 la resturile
complexului L3, necercetate din cauze obiective după 1 959, s-a putut
constata că acest complex a fost construit intr-o tehnică simplă, cu pe
reţii subsolului adînciţi în solul viu pînă la 3,50 m de la nivelul de căl
care al constructorului şi căptuşiţi cu bîrne de lemn de 3 m lungime şi
30--40 cm grosime, care se îmbinau intre ele la colţurile casei, iar pe
laturi în pari rectangulari de 40 cm grosime. Intre lutul galben-verzui
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(solul viu) şi bîrne s-a găsit un strat de pămînt bătătorit a cărui gro
sime a variat de la 5-10 cm, pe latura de nord, pînă la 20-40 cm pe
latura de vest. Latura de est şi o parte din gîrliciul de intrare în subsol
de pe aceeaşi parte fuseseră distruse de cei care au extras �utul şi ni
sipul de pe locul respectiv, localnicii denumind această parte a promon
toriului "Nisipăria lui Hulubăţ".
De aceea, considerăm, avînd la îndemînă în stadiul actual al cer
de la Vaslui
casă domnească
cetărilor analogii evidente, că această
(L3/ 1 958) se încadrează perfect din punct de vedere cronologic in faza
incipientă a edificiilor de lemn şi paiantă' de tip turban din Moldova
existînd astfel de realizări arhitecturale ca cele descoperite in ultima
vreme la Curtea Domnească din Suceava, considerată de L. Chiţescu
ca datînd de la finele secolului XIV 13, iar de M. D. Matei şi M. 1. Emandi
ca fiind din vremea lui Alexandru cel Bun 14• Edificarea în partea me
ridională a Moldovei a unei astfel de construcţii în lemn şi paiantă,
considerată o casă a domniei, se înscrie în seria acelor activităţi con
structive de amploare din epoca lui Alexandru cel Bun cum o dovedesc
şi alte descoperiri din Moldova din aceeaşi vreme 15, dar mai ales con
strucţiile similare ale orăşenilor de la Baia, datînd de la cumpăna se-·
colelor XIV-XV şi cu precădere din prima jumătate a secolului XV 16.
In felul acesta şi la Vaslui, ca şi la Baia şi Suceava, se dovedeşte
a fi existat in primul rind preocupări constante de amenajări de ca
racter urban, reclamind în acelaşi timp şi o grijă deosebită în ceea ce
priveşte inzestrarea noilor edificii cu instalaţii adecvate de încălzire,
după cum o dovedesc descoperirile de cahle de sobă, în toate cazurile
mai sus arătate. Prezenţa alături de alte obiecte de uz casnic, fie de uz
comun, fie de lux, sub raportul unui nwnăr mare de fragmente de vase
ceramice , nesmălţuite sau smălţui te, a unor foarte edificatoare frag
mente de cahle de sobă în complexul L3 de la Vaslui constituie temeiul
afirm.aţiei că şi această "casă a domniei" fusese amenajată la nivelul
civilizaţiei urbane medievale din Moldova, aflată în contact permanent .
cu societatea feudală europeană.
Cahle de sobă de la Vaslui din complexul L3, lucrate din pastă
omogenă, bine frămîntată, arsă uniform oxidant, sînt de tipul cahlelor
borcan, � marea lor majoritate nesmălţuite, unele însă avind peste o
angobă albă un smalţ sticlos de culoare verde. Aceste cahle se carac
terirează printr-o gamă variată de ornamente, subliniind şi sub acest
aspect, specificitatea funcţiei ceramice decorative de interior la nivelul
unor locuinţe care la vremea respectivă se înscriu in categoria celor de
lux, de opulenţă şi de o deosebită atenţie raportată la realitatea civi
lizaţiei de caracter urban din vremea respectivă.
Din punct de vedere al ornamentului cahlele de la casa domnească
din Vaslui se împart in două categorii :
A. Cahle cu faţa ajurată şi ornamente in relief ; existind două
tipuri.

Tipul 1 A. Cahle cu faţa ajurată şi ornament geometric gotic in

relief.
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Tipul II A. Cahle cu faţa ajurată şi ornament animalier in relief.
B. Cahle cu faţa plină şi ornamente variate in relief' subimpărţindu-se în 4 tipuri.
Tipul I B. Cahle cu ornament geometric.
Tipul II B. Cahle cu ornament antropomorf.
Tipul III B. Cahle cu ornament zoomorf cu două variante. Va
rianta I a tipului III B ; Cahle cu reprezentări animaliere. Varianta II
a tipului ITI B : Cahle cu reprezentări de păsări.
Ti pul IV. B. Cahle cu ornament compozit.
Fără a intra în descrierea amănunţită a acestor tipuri de cahle ti,
atenţia noastră se opreşte mai ales la problema datării acestor vestigii
arheologice, deşi complexul L 3 beneficiază de descoperirea şi a unor
monede de aramă anepigrafe de la Alexandru cel Bun şi a urmaşilor
săi.
Astfel, în ceea ce priveşte datarea în prima jumătate a secolului
XV a cahlelor de sobă cu decor ajurat, in tehnica traforului, sau
gotice, in mediul urban românesc la est de Carpaţi, o dovedesc descope
ririle mai vechi de la Suceava ts, Iaşi l!l, şi Orheiul Vechi 20, dar mai
ales cele recente de la Baia 21, ceea ce a determinat şi afirmaţia deosebit
de importantă a descoperitorilor, precum că "acest tip de cahlă apare în
Moldova încă din prima jumătate a secolului al XV-lea sau poate chiar
mai devreme" 22. ·
De aceea, prezenţa in această casă domnească de la curtea voievo
dului Ştefan II, fiul şi urmaşul lui Alexandru cel Bun şi a altor motive
ornamentale cum sînt : perechea de îndrăgostiţi (Liebespaar), inspirat
Sf.
din romanele cavalereşti medievale din Europa occidentală Zl,
Gheorghe Draconocton, înfăţişat ca un cavaler medieval gata de bă
tălii sau turnire 2", Ghepardul, animal exotic oriental, folosit prin dre
sare la vestittele vînători cavalereşti atît în Europa cît şi în Orientul
Apropiat 25, Vulturul, motiv ornamental cu implicaţii de ordin heral
dic 26, precum şi ornamentele geometrice arhitecturale 27, reprezintă, din
punctul nostru de vedere, adevărate documente de epocă. Importanţa
lor constă nu numai în dezvăluirea cu o mare putere de convingere a
existenţei şi în Moldova a unui nivel elevat al vieţii de curte, al vieţii
citadine din centrele urbane medievale, ci şi în reliefarea, şi aceasta
mai presus de toate, a unui orizont cultural comun întregii lumi româ
neşti din Evul Mediu intirziat, înglobînd elemente de cultură materială
şi spirituală tradiţionale peste care s-au grefat altoiri bizantine, roma
nice şi gotice, prerenascentiste, oferindu-se posibilitate unei înţelegeri
mult mai nunţate a acestui fenomen complex care a fost Renaşterea din
Moldova vremii lui Ştefan cel Mare şi a urmaşilor săi.

ANEXA
Suceava, 1435 septembrie 1. Iliaş Voievod scrie lui Vladislav, re
gele Poloniei, că s-a împăcat cu fratele său, Ştefan Voievod, dîndu-i în
stăpînire, ca apanaj, Moldova Meridională.
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Prea iubitului Vladislav, din mila lui Dumnezeu rege al Poloniei,
Lituaniei, Rusiei şi domnitor al multor altor ţări din partea lui Iliaş
Voievod, Domnitorul Ţării Moldovei, slugă credincioasă în orice vreme,
dăm înstiintare Milostivirii Voastre că noi şi cu al nostru frate, Ştefan
Voievod, n �am unit şi ne-am împăcat întru noi înşine şi avem a sta
in această pace în vecii vecilor, iar Milostivirii Voastre, Sfintei Coroane
polone, avem a sluji cu credinţă în veci, fără înşelăciune şi viclenie, îm
potriva fiecărui duşman al vostru, iar noi înşine am dat iubitului nostru
frate Ştefan Voievod, din moştenirea noastră, ţinutul numit Cetatea
Chilia şi cu vama şi cu lacurile care ascultă de acea cetate şi ţinutul
oraşului Vaslui şi ocolul care ascultă de acel oraş şi ţinutul de la Tutova
şi tirgul Bîrladului cu tot ocolul şi morile Covurluiului şi oraşul Tecuci
cu tot ocolul şi Oltenii şi aceasta este iubitului nostru frate, lui Ştefan
Voievod, urie cu tot venitul neîncălcat în nici un fel, în veci, cît vom
trăi, iar oricine n-ar vrea să stea în această unire şi pacea să o năruie,
iar Milostivirea Voastră şi oricine de bună credinţă să stea pentru a
ceasta şi să pedepsească ca pe un vinovat, ca pe un ucigaş şi pentru o
mai mare întăritură noi înşine ne-am jurat între noi şi am depus jură
mînt pe cinstita cruce şi pe toţi sfinţii şi ne-am schimbat între noi în
scrisurile sub ale noastre peceţi iar cine nu va ţine aceasta s-au va da
naştere încălcării acela să fie blestemat de Dumnezeu şi de Prea Curata
Sa Maică şi de patru evanghelişti şi de 12 sfinţi preamăriţi apostoli
şi de 3 1 8 purtători de Dumnezeu sfinţi părinţi de la Niceea şi de toţi
sfinţii se fie blestemat şi să fie întocmai. lui Iuda şi blestematului
Arie şi să aibă soarta celor care au strigat cu glas tare asupra Stăpî
nului Cristos şi sîngele lui asupra lor şi asupra copiilor lor, iar pentru
mai mare întăritură a tot ce s-a scris mai sus, poruncit-am noi înşine,
slugii noastre credincioase, Domnului Dinis logofătului, să scrie şi să
atîrne pecetea noastră la această carte a noastră. A scris Iacuş pisarul
la Suceava în anul 6943 septembrie 1 .
Mihai Costăchescu, Documentele moldoveneşti inainte de Ştefan
cel Mare, II, Iaşi, 1 932, p. 6 8 1 -682, doc. 1 92. Traducere după textul
slavon de Alexandru Andronic.

N O T E
1 C. C. Giurescu, Tîrguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din �ecolul al X-lea
pină la mijlocul secolului al XVI-lea, Bucureşti 1967, p. 3 1 5.
2 Al. Andronic şi col ab , Săpăturile de salvare de Ia Vaslui, Materiale VIII.
1962, p. 89-101 ; idem, Şantierul arheologic Vaslui, Materiale VIII, p. 795-802.
3 M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti înainte de ştefan cel Mare,
l i , Iaşi, 1932, doc. 192, p. 681-684. Pentru amănunte privind relaţiile moldo-polo
ne in această vreme vezi excelenta lucrare a lui Veniamin Cioba n u, Ţările , ro
mâne şi Polonia. Secolele XIV-XVI, Bucureşti 1985, p. 46-53.
.

C -da . � coala 14
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4 ln documentele i nterne Vasluiul este menţionat pentru prima dată }a J l
martie 1423. In document din divanul domnesc face parte ş i boierul ,.Serbt'a de
la Vaslu1" (DRH, A. Moldova, I, doc. 54, p. 79-81). Pentru vechimea încă d in
secolul XIV a Vasluiului vezi : Gh. Ghibănescu, Vasluiul. Studii şi documente,
Iaşi 1926 ( - Surete şi lzvoade, XXV) ; C. C. Giurescu, Istoria Românilor, voi.
IV, p. 452 ; Gh. Bezviconi, Contribuţii Ia istoria relaţiilor româno-ruse, Bucureş ti,
1958, p', 19 ; N. Gr!igoraş, Despre oraşul moldovenesc în epoca de formare a
statului feudal, SCSI, istorie, XI, 1960, 1, p. 83-96 ; C. C. Giurescu, op. cit., Bucu
reşti, 1 967, 315 ; D. Ciurea, Noi consideraţii privind oraşele şi tîrgurile din
Moldova în secolele XIV-XIX, A I IA ! , VII, 1 970, p. 23 şi nota 6 ; C. Cihodaru.,
I nceputurile vieţii orăşeneşti în laşi, ASUI, XVII, 1 97 1 , p. 32. Noi argumente
pentru existenţa Vasluiului ca oraş medieval încă de la începutul secolului X V
l a Ren.ate Mohlenkamp (Miinster), Reflexions concernant les debuts de Ia Viile

de Vaslui, AI I A I, XVIII, 1981, p. 1-17, precum şi la Rica Popescu, Despre or
ganizarea tîrgului Vaslui în secolele XV-XVI, comunicare susţinută la sesiunea

ştiiulţifică anuală a Muzeului j udeţean Suceava din 13-15 noiembrie 198 1 .
5 Incepind c u 2 1 aprilie 1 4 3 6 şi pînă l a 25 noiembrie 1440 d i n Vaslui s-au
emis 21 de acte domne;; t i (DRH, A Moldova, I , doc. 148-150, 154-155, 1 57-158.
160, 165, 167, 170, 172, 174, 181, 135, 188-189, 1 95, 199, 2 1 1 , 212). După 2 ani de
zile, la 1 august 1442 s-a emis un singur act domnesc de la Iliao;; şi S,tefan, iar
la G i unie 1446 un alt act ernJs numai de Ştefan II (Ibidem, doc. 222 şi 267).
6 C. Popescu, R. Popescu, Ştefan cel Mare sau epoca de aur a VasJuiuJui.
Vaslui 600. 1375-1975. Schiţă monografiei a oraşului Vaslui, coordonatori C.
Bran, A. Zugravu, 1. Bauman, Vaslui, 1975, p. 21.
7 Alexandru Andronic, Unele probleme referitoare Ia feudalismul de con

tact şi cultura medievală din Moldova în secolul al XV-lea MemAntiq, JX-Xl

(1977-1979), p. 283-289.
a Vezi nota 5.
9 Grigore Ureche, Letopiseţui Ţări i Moldovei, Ed. P. P. Panaitescu, Bucu
reşti, p. 76.
no G. Diaconu, Observaţii cu privire Ia urmele vechiului tîrg al Sucevei în
vremea marilor asedii otomane şi polone din veacul al XV-lea SMJM, I, 1956.
1 1 R . Popa, M. Mărgineanu-Cârstoiu, Mărturii de civilizaţie medievală ro
mânească, Bucureşti 1979, p. 33 şi nota 76.
12 Ibidem.
113 L. Chiţescu, Cercetări arheologice la Curtea Domnească din Suce.ava,
Cercetări arheologice, I, Bucureşti, 1975, p. 245-259.
� M. D. Matei, I. Emandi, Observaţii asupra stratigrafiei Curţii Domneşti
de la Suceava, "Suceava", IV, 1977, p. 105-118 + 1 pliant (fig. 1).

15 Ve?.i... O locuinţă domnească din vremea lui Alexandru cel Bun in
seria Monumente istorice şi de artă, 2, 1975, p. 72-80.
16

E.

Neamţu,

V.

Neamţu,

St.

XIV-XVII, I, Iaşi, 1980, II, Iaşi, 1984.

Cheptca,

RM�I.

Oraşul medieval Baia în secolele

111 A . Andronic' şi eolab., op, cit., Materiale, VIII, p. 95-97, fig. 1 1/l-6 ;
fig. 12/1-1 1 ; Idem op. cit., Materiale, VIII, p. 797-799 ; fig. 4 / 1 , 3, 5-9 ; R. Po
pescu, Catalogul cahlelor din secolul al XV-lea de Ia ,.Curţile Domneşti" - Vas
lui (1), ActaMM, III-IV, p. 1 1 3-115, fig. 1 3/1-2, fig. 14 ; fig. 17/1-3 ; fig. 1 8/3.

18 M. Nicorescu, Noi descoperiri de ceramică ornamentată din secolele XV
XVI de la Suceava, AM, IV, 1966, p. 317-326, fig. 1 / 1-2 ; fig. 2.
19 Alexandru Andronic, Iaşii pină Ia mjj)ocul !';ecolului al XVII·lea I a.-:; l.
1 9 86, p. 50, fig. 25/5 ; Al. Andronic şi colab., Săpăturile arheologice de Ia Curtea
Domnească din laşi, AM, V, p. 237-238, fig. 43/4, 6.
20 G.
D. Smirnov, Proizvodstvo krasnoglinjanych pecnych izrascov i opyt
rekonstrukcii pecej po materijalam Sta rogo Oreheia, Izvestija Moldavskovo Filiala
Akademil Nauk SSSR, Chişinău, 4(31), 1956, fig. 2/1, 3 / 1 .
:1 1 E . Neamţu, V . Neamţu, St. Cheptea, op. cit., I, p. 130, fig. 10212-3 s i
f �g. 114/5-6 ; p . 1 3 1 , fig. 1 1 2/1-4 ; Ibidem, I I , p . 236, fig. 107/1 {L. 2, d ati nd

din secolele XIV -XV).
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1 , datînd ele la sfîrşitul secol ului
2'1 Ibidem, II, p. 242 şi n o ta 330 (L. 4 �i 1
.
XIV şi d i n secolul XV).
.
j udeţean Vaslur. Pentru acE'St trp d_e c�hla
� Inedit. Colecţiile Muzeului
hichtl lche
de sobă vezi Rosemarie Franz Der Kachelofen. Entstehing und Kunstgesc
Entwicklung vom Mittelalter bis zum Ausgang des Klassizismus, Graz, 1969.
21. Al. Andronic, op. cit., MemAntiq, IX-XI, p. 284-285 şi fig. 2.
:!.5 I bid em , p. 284 şi fig. 1 .
26 Inedit. Colecţiile Muzeului j udeţean Vaslui.
"%1 R. P op es c u, op. cit., ActaMM, l li-JV, p. 1 1 3-1 1 4, fig. 1 3 / 1-2 şi fig. 1 4_
_
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ACTA MOLD.o\ VIAE MERIDIONALIS
VASLUI

VII-VIII, 1985-1986

ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
A ŢINUTURILOR VASLUI, TUTOVA ŞI FALCIU
IN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XVIII
ŞI LA INCEPUTUL SECOLULUI XIX
IOAN MURARI U

Aceste trei ţinuturi se numără între cele mai vechi unităţi admi
nistrativ-teritoriale ale Ţării Româneşti Moldova. După unii cercetători,
ţinutul Vaslui ar fi amintit pentru prima oară într-un document din 1
septembrie 1435 1• El se mai întîlneşte menţionat într-un documnt de
l a sfîrşitul secolului XVIII, care este rezumatul altuia din anul 1 464 2.
Intr-o copie din anul 1836 a unui document din 12 ianuarie 1 495
este pomenit .. tinutul Tutovii" :l. Nu sîntem siguri că aceasta este prima
atestare documentară a ţinutului Tutova, deoarece cuvîntul "ţinut " ar
putea fi un adaos al copistului şi traducătorului. Ţinutul este menţionat
pentru întîia oară în mod sigur în Cronica moldo-polonă, scrisă la Iaşi
în anul 1 566 4.
Ţinutul Fălciu apare în traducerile tîrzii al e unor documente din
anii 1 493 şi 1495 5, ·dar, probabil, acolo este vorba de u n adaos al tra

ducătorului sau al celui care a făcut rezumatul documentului. Prima
atestare documentară a ţinutului Fălciu se află tot în Cronica moJdo 

polonă.

Se ştie că de la înfiinţarea lor şi pînă spre mijlocul secolului XVIII
ţinuturile din Moldova nu erau împărţite în subunităţi administrativ
teritoriale, fapt ce îngreuia activitatea dregătorilor. In anii 1 74 1-1 743,
pe cînd domnea a doua oară î n Ţara Românească a Moldovei, Constan
tin-vodă Mavrocordat a făcut o reformă administrativă, împărţind fie
care ţinut în cît�va ocoale. Conducătorii ocoalel or, num i ţi ocolaşi, se
subordonau direct ispravnicilor de ţinut 6•
In lucrare, pe baza unor importante izvoare istorice, s-au reconsti
tuit trei hărţi ale ţinuturilor Vaslu i , Tutova şi Fălciu pe anii 1 774, 1 803

şi 1 8 1 6 (fig. 1-3).

I. Prima hartă s-a reconstitui t pornindu-se de la ştirile cuprinse
î n catagrafia (rccens<"imîntul) Moldovei din anul 1 774 (vezi anexele 1 ,
4 şi 7). Atunci ţinutul Vaslui era format dintr-un teritoriu ce azi :se

află î n nordul j udeţului cu acelaşi nume şi in sudul judeţului Iaşi. Acest
ţinut cuprindea următoarele patru ocoale :

1 . Ocolul Crasnii, în partea de est, de la localitatea Dobrovăţ (ju
deţul Iaşi) pînă la Mînjeşti (judeţul Vaslui).
2. Ocolul Mijlocului era paralel cu ocolul Crasnii, cuprinzînd un

teritoriu

de la Boroseşti (jud . Iaşi) la Moara Grecilor, lîngă Vaslui.
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3. Pe partea dreaptc'i a rîului Bîrlad, între Buhăieşti şi Lipovăţ se

î n ti n d ea Ocolul Stemnicului. Din el făcea parte şi tirgul Vaslui, reşe

di nţa ţinutului, care se găsea în stînga riului amintit.
4. Ocolul Fundului era iri nord-estul ţinutului, de la Tansa şi
ŞchC'ia (jud. Iaşi) pînă la Băbuşa şi Negreşti (jud. Vaslui).
In acelaşi an, 1 774, fi nt ul Tutova îngloba restul actualului judeţ
Vaslui şi un mic teritoriu din nordul judeţului Galaţi. Acest ţinut avea
tot patru ocoale :
1 . Ocolul Corodului era în stînga rîului Bîrlad, de la Fruntişeni
(jud. Vaslui) şi pînă la Corod (jud. Galaţi) .
2. Ocolul Pereschh·ului era în sud-estul ţinutului Tutova, de la
ChiHeni (jud. Vaslui), pîn[l la Negrileşti (jud . Galaţi).
3. Ocolul Tutovei cuprindea vestul actualului judeţ Vaslui, plus
cîteva sate din nord-estul judeţului Bacău . Acest ocol se întindea spre
nord pînă la satul Lipova (judeţul Bacău), iar spre sud pînă la Pogana
(judeţul Vaslui).
4. In estul ţinutului Tutova, pe partea dreaptă a rîului Bîrlad, de
la satul Bogdana şi pînă la tîrgul Bîrlad - care era reşedinţa ţinutului
- se afla Ocolul Smilii.
Ţinutul Fălciu cuprindea partea de răsărit a actualului judeţ Vas
lui, plus un mic teritoriu din sud-estul judeţului Iaşi. ln anul 1774 era
împărţit în următoarele patru ocoale :
1. Ocolul Prutului era cel mai mic ocol din ţinui, fiind format
doar din 5 sate. Se afla in sud-estul ţinutului, pe partea areaptă a rîu
lui Prut.
2. Ocolul Mijlocului se găsea pe partea dreaptă a Prutului, între
localităţile Stănileşti şi Rînceni.
3. Ocolul Roşiecilor cuprindea zona din partea stingă a rîului
Bîrlad, de la satul Corni-Albeşti şi pînă la Epureni. Spre est avea un
intrînd pînă la satul Berezeni de lîngă Prut.
4. Ocolul Podolenilor era in partea de nord a ţinutului Fălciu, de
la Cozmeşti (judeţul Iaşi) pînă la Olteneşti şi Tîrzii. ln acest ocol se
afla şi tîrgul Huşi, reşedinţa ţinutului Fălciu.
Il. Cunoscuta Condică a liuzitor din anul 1803 a servit ca sursă
de informare pentru alcătuirea celei de-a doua hărţi a acestor ţinuturi
(vezi anexele 2, 5 şi 8). Intre anii 1 774 şi 1803 -s-au produs unele modi
ficări în ce priveşte numărul şi întinderea ocoalelor celor trei ţinuturi.
Astfel, în anul 1803 ţinutul Vaslui avea 5 ocoale, căci, între timp, Oco
lul Fundului s-a împărţit in două : Fundului de Sus (spre vest) şi Fun
dului de Jos (spre est). Tot în perioada amintită, la o dată pe care nu o
putem preciza, Ocolul Similii (ţinutul Tutova) s-a mărit mult spre nord,
pe seama Ocolului Tutovii. Cit priveşte ţinutul Fălciu, menţionăm că
între anii 1 774 şi 1 803 toate ocoalele acestuia şi-au schimbat înfăţişarea,
atit prin trecerea unor sate dintr-o parte in alta, cît şi prin organizarea
unui nou ocol - Ocolul Crasnii - desprins din Ocolul Podolenilor.
III. Datele cuprinse în Condica Vistieriei Moldovei pe anul 1816
au permis reconstituirea celei de-a treia hărţi a ţinuturilor Vaslui, Tuhttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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tova şi Fălciu (vezi anexele 3, 6 şi 9). Observăm că intre anii 1803 şi
1 8 1 6 in împărţirea administrativă a ţinutului Vaslui nu s-a făcut nici o
modificare. La ţinutul Fălciu s-au produs unele modificări in ce priveşte
limitele ocoalelor Podolenii, Mijlocului şi Prutului (vezi harta).
ln
schimb, în perioada amintită numărul ocoalelor ţinutului Tutova a ':�es:
cut de la 4 la 6, căci s-au înfiinţat două noi ocoale : Ocolul Racovu Şl
Ocolul Tîrgului. Ocolul Racovii s-a constituit din satele aflate în nordul
ocoalelor Tutovii şi Similii, iar Ocolul Tîrgului din partea de sud a
Ocolului Similii şi din nordul Ocolului Corodului. Cu ocazia acestor mo
dificări administrative, tîrgul Bîrlad - reşedinţa ţinutului Tutova a trecut de la Ocolul Similii la Ocolul Tîrgului.
ln anul 1835, in urma unei noi reforme administrative din timpul
lui Mihail-vodă Sturdza, cele trei ţinuturi erau împărţite în următoarele
ocoale :
1. Ţinutul Tutova (ocoalele Similei, Tutovei, Pereschivului, Coro
.dului şi Tirgului).
2. Ţinutul Vaslui (ocoalele Crasnei, Mijlocului, Fundurilor, Stemni
cului şi Racovei).
3. Ţinutul Fălciu (ocoalele Podoleni , Mijlocului şi Prutului) 7•
ANEXE
ŢINUTUL VASLUI lN ANUL 1774

•

1. OCOLUL CRASNII : Băhnarii, Minjăştii, Orzăştii, Tănacul, Bă
neştii, Bouşorii, Soleştii, Turiţa, Ştiborenii, Bodescul, Bălţaţii, Gugeştii,
Dumbrava, Boţăştii, Porcişenii, Chirceştii, Micleştii, Şerbeştii, Pribeştii,
"Pocreaca, Dobrovăţul, Poenile Blidariului.
2. OCOLUL MIJLOCULUI : Scinteia, Borosăştii, Draxinii, Tufeştii,
Focşasca, Potropeştii, Mirceştii, Rediul, Şurăneştii, Ghergheleul, Dă
·neştii, Bereasa, Boţoaia, Cirleştii, Şerboteştii, Fereştii, Olăneştii, Portarii,
Ciofenii, Onceştii, Zăpodenii, Moara Grecilor.
3. OCOLUL STEMNICULUI : Tîrgul Vasluiului, Zăzinca, Lipovă
ţul, Gura Racovii, Băltenii, Chetreştii, Albeştii, Deleştii, Băleştii, Fîs
ticii, Cozmeştii, Oşăştii, Buhăeştii, Bîrzăştii, Tăcmăneştii.
4. OCOLUL FUNDULUI : Negreştii, Todereştii, Dumeştii, Băbuşa,
·Cucii, Bozienii, Crăeştii, Pînceştii, Vovrăeştii, Brodureşiti, Tansa, Sohu
leţu, Găurenii, Jigorenii, Glodenii, Cotinul, Rîngoaia, Armăşănii, Ţibă
·neştii, Greeştii, Căscoeştii, Şofrînceştii, Borăştii, Valea lui !pati, Fren
-ciucii, Drăguşenii, Şcheia, Crăciuneştii, Căzăneştii, Boţăştii, Glodenii.

• Moldova in · epoca feudalismului, voi. VII, partea !,Recensămintele popu.
!latiei Moldovei din anii 1772-1773 şi 1774, Chişinău, 1975, p. 2 1 8-240.
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ŢINUTUL VASLUI IN ANUL 1 803

�

1. OCOLU
CRASNA :
Sus, Moara Grecilor, Soleştii,
brovăţul, Micleştii, Chirceştii,
Ciorteştii, Beneştii, Bodescu,
L ieşti.

Băhnarii,
Şărbeştii,
Tanacu,
Măjăştii,

Muntenii
Pribeştii,
Gugeştii,
Pobeştii,

*'

de Jos, Muntenii de
Tăoştii, Bălţaţii, Do
Bouşorii, Stinborănii,
Trestiana,
Pocriaca,

2. OCOLUL MIJLOCULUI : Portarii, Fereştii, Valea Ră, Zăpodenii,
Onceştii, Rădiul, Tufeştii, Codăeştii, Dumasca, Şurineştii,
Canţireştii,
Ciorăţa, Dăneştii, Boţoae, Boroşeştii, Dracsănii,
Căşla lui Adămache,
Potropeştii, Bodeştii, Mirceşti, Ghergheleul, Beriasa, Şărboteştii, Todi
reştii.
3. OCOLUL FUNDULUI DE JOS : Ţibăneştii, Drăgeştii, Grieştii,
Cărcoeştii, Todireştii, Borăştii, Glodenii Gîndului, Jigorănii, Parpaniţa,
Negreşt ii, Glodenii, Frenciugii, Căzăneştii, Şcheia, Fagul, Faurii, Tato
mireştii, Vultureştii, Ghiorneiu ot Ciornăeşti, !pati, Răşcoae, Drăguşănii.
4. OCOLUL FUNDULUI DE SUS : Bozienii, Cucii, Vovrieştii, Bă
buşa, Dagăţa, Boloşăştii, Soholeţul, Dumeştii, Găurenii, Pănceştii, Fundul
Poenarilor, Tansa, Răngoae, Ţibăneştii Buhlei, Armăşenii.
5. OCOLUL STEMNICULUI : Zizinca, Lipovăţul, Băltenii, Chetreş
tii, Albeştii, Băleştii, Deleştii de Jos, Deleştii de Sus, Oşăştii, 1 Rafaila,
Buhăeştii, Bărzăştii, Călugărenii, Cozmeştii, Vaslui.
•

Th. Codrescu, Uricariul, VII, p. 364--3 77.

ŢINUTUL VASLUI ÎN ANUL 1 8 1 6 •
1. OCOLUL CRASNII : Băhnarii, Muntenii de Sus, Muntenii de
Jos, Moara Grecilor, Tanacu, Chirceştii, Pribeştii, Popeştii, Ştoborănii,
Tăoştii, Bălţaţii, Dobrovăţu, Poiana Cîrnului, Durnitreştii, Mînjăştii, So
leştii din Deal, Şcheia, Pocreaca, Bouşorii, Valea Sîliştii, Ciorteştii, Şăr
beştii, Beneştii, Micleştii, Mîndreştii, Trestiana, Porcişănii.

2. OCOLUL MIJLOCULUI : Fereştii, Valea Ră, Moara Domnească,
Şărboteştii, Cioriţa, Rădiul, Şurineştii, Boteştii, Borosăştii, Codăieştii,
Dumasca, Ghergheleu, Draxănii, Tufeştii, Onceştii, Cănţălăreştii, Du
mucuşănii, Portarii, Scînteia, Tăcuta sau Burnbuteştii, Mărăşănii, Tătă
rănii, Zăpodenii, Giofenii, Telejna, Butucăria, Bereasa, Dăneştii, Mir
ceştii.
3. OCOLUL FUNDULUI DE JOS : Borăştii, Grieştii, Vultureştii,
Glodenii Cuzăi, Şcheia, Căzăneştii, Jigorănii, Frenciugii, Căscoieştii, Po
iana de Sus, Todireştii, Hucu, Tatomireştii, Şăndrenii, Drăguşănii, Dră
geştii, Ţibăneştii, Roşcana, Negreştii, Parpaniţa, Glodenii Gîndului, Cră
ciuneştii, Ipati , Sofrăneşti i , G răm eştii Fagul, Faurii, Cotigul, Margi nea,
,

Hc"1loşăşti.
Cornel i u Istra t i , Condica Vi�teriei
1 9 79, supliment I , p. 70-80.
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4. OCOLUL FUNDULUI DE SUS : Răngoaia, Braşoviniţa, Armăşă
nii Tansa, Boatca, Păceştii, Vovrieştii, Poienarii, Onicenii, Cucii, Du
m �ştii, Băloşăştii, Ţibăneştii Buhlii, Băbuşa, Buda, Săcuienii, Mărmu
renii de Sus, Mărmurenii de Jos, Găurenii, Giurgenii, Crăieştii.
5. OCOLUL STEMNICULUI : Zîzînca, Bîrzăştii, Buhăieştii, Lipo
văţu, Brodocul, Deleştii de Sus, Albeştii, Rafaila, Băleştii, Băltenii, Ră
duieştii, Călugărenii, Chetreştii, Oşăştii, Focşasca, Tîrgul Vasluiului.

ŢINUTUL TUTOVA IN ANUL 177 4

*

1 . OCOLUL CORODULUI : Corodul, Blinzii, Brătuleştii, Popeştii,
Cîrlomăneştii, Pochii, Vezurenii, Sălcienii, Ciureştii, Pupezănii, Tăplă
oanii, Băluşeştii, Cerţăştii, Căueşti, Lungeştii, Meroasa, Vindereu, Obîr
şeni, Grăjdenii. Frunteşani, Bujorănii, Vîrlezul, Popenii, Liudi ot Moară,
Suhăneştii.
2. OCOLUL PERESCHIVULUI : Negrileştii de Gios, Nărteştii de
Sus, Negrileşii de Sus, Ireasca, Nărteştii ot Lunea Bîrladului, Tălpigii,
Mihăileştii, Triponeştii, Lieştii, Ciorăştii, Iuganii, Pleşeştii, Putredenii,
Ceucanii, Tăbăceştii, Chilienii, Petrenii, Bălaurul, Crîngul de Gios, Pri
secanii, Căbeştii, Fătăciune.
3. OCOLUL TUTOVEI : Boţeştii, Şendreştii, Pogana, Cîrjăoanii,
Măscurei, Tomeştii, Hălăreştii, Poliţănii, Gîlţăştii, Ruşii lui Păvălaşco,
Glodenii, Fîntînele, Mărişăşti, Avrămeşti, Crîsteştii, Lăleştii, Strimba,
Pueştii, Călimăneştii, Dragomireştii, Popeştii, Cîrsteştii de Deal, Rădenii,
Tuleştii, Voineştii, Bulbucenii, Stîncăşănii, Rusenii, Eţcanii, Lipova, Co
rodeşti, Ghergheştii, Miceştii, Drăgomăneşti, Băliţăştii, Ţîfeştii, Gîrcenii
Dumbrăvenii, Fundu Racovei, Pungeştii, Cursăştii, Ivăneştii, Hîrsova,
Laza, Floreştii.
Ghicanii,
4. OCOLUL SMILII : Susenii, Perienii, Ripa, Băcanii,
Cernaţii, Ibăneştii, Mînzaţii, Puţul Olariului, Buda, Pătrăşcanii, Oţăştii,
Folteştii, Vlădeştii, Orgoeştii, Bogdana, Tunseştii, Bogdăniţa, Delenii,
Poşta ot Docolina, Chiţcanii, Costeştii, tîrgul Bîrladului.
•

Moldova în epoca feudalismului, voi. VII, partea II, p. 474-484.

ŢINUTUL TUTOVA îN ANUL 1803 "
1. OCOLUL CORODULUI : Corodul, Blănzii, Cotoroae, Brătuleştii,
Tîmplăoanii, Cîrlomăneştii, Pochii, Borodeştii, Salcenii, Vizurenii, Că
ueştii, Băloşăştii, Lungeştii, Bălăbăneşti, Brădeştii, Docani, Vindereii,
Cioreştii, Obărşenii, Bujorănii, Frunteşănii, Grăjdenii, Popenii, Slobozia
Zorlenii, Dialul Mare, Pupezănii.
• Th. Codrescu, Uricariul, VII, p. 340-363.
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Ghidicenii,
Priponeştii, Lieştii, Ciorăştii, Pleşăştii, Tăbăceştii
stolruculm Sandul Oatul, Tăbăceştii răzăşeşti, Prisăcanii, Căbeştii, Cior
tolomul, Pogoneştii, Mărţucanii, Fichiteştii, Putredenii, Coroeştii, Fău
renii, Chetrenii, Praja, Fătăciunii, Şăndreştii, Ciocanii.
3. OCOLUL TUTOVII : Rusenii, Lipova Mănăstirească, Dragomi
reştii, Rădenii, Avrămeştii, Voineştii, Călimăneştii, Crăsteştii, Strămba,
Lăleştii, Corodeştii, Pueştii, Hălăreştii, Tomeştii, Polizănii, Boţeştii, Po
Stăngacii, Ruşii lui
ieneşti, Gălţăşti, Crăngu, Cîrjăoanii, Coţmăneşti,
Păvălaşcu, Băliţăştii, Valeoanii, Cursăştii, Pungeşti, Rădiu, Rusăni,
Mirceşti.
4. OCOLUL SIMILII : Perienii, Băcanii, Susănii, Puţul Olariului,
Rădiul Ulii, Vulpăşănii, Cernaţii, Onţăştii, Bogdăneştii, Chiţcanii, Cos
teştii, Delenii, Laza, Hărsova, Ivăneştii, Buda, Floreştii, Pătrăşcanii,
..Corlăteştii, Gura Similii, Bogdăniţa, Golăşăi, Tirgul Birladului.
_

2 . OCOLUL PERESCHIVULUI : Negrileştii, Tălpiţii,
.

Nart�ştu, . Ireasca,
.

•

ŢINUTUL TUTOVA IN ANUL 1816•
1.

OCOLUL TIRGULUI

:

Slobozîia, Popenii, Fruntişănii, Grăjde

llii, Brădeştii, Vindereii, Obîrşănii, Valea Lungă, Lungeştii, Băloşăştii,
Bălăbăneştii, Pupăzănii, Ciortulumu, Pleşa, Docanii, Rădeştii, Dealu Mare.

2. OCOLUL CORODULUI

:

Corodul, Blînzii, Brătuleştii, Timplăoa

nii, Cirlomăneştii, Negrileştii, Cerţăştii, Ghidigenii, Pochii, Borodeştii,
.Sălcenii, Vizurenii, Cotoroaia, Căuieştii, Ciureştii, Tălpiţii.
3. OCOLUL PERESCHIVULUI : Nărteştii, Ireasca, Priponeştii, Li
·eştii, Ciorăştii, Pleşăştii, Tăbăceştii, Căbeştii, Prisăcanii, Fichiteştii, Putre
denii, Chetrenii, Coroieştii, Chilienii, Fătăciunii, Praja, Şăndreştii, Cio
canii, Mărgiucanii, Pogăneştii.
4. OCOLUL TUTOVII : Coţmăneştii, Tomeştii, Cirjăoanii, Bogeştii,
Poliţănii, Hălăreştii, Puieştii, Corodeştii, Băliţăştii, Ruşii lui Păvălaşcu,
Strimba i Lăleştii, Cristeştii, Voineştii, Călimăneştii, Dragomireştii, Li
pava, Rusănii, Stincăşănii, Slobozia lui Noor, Avrămeştii, Gilţăştii, Pa
peştii, Rădenii, Cristeştii din Deal.

..

5. OCOLUL RACOVII : Hîrsova, Golăşăii, Laza, Pungeştii, Ivă
neştii, Cursăştii, Toporăştii, Golgota, Gircenii.
6. OCOLUL SIMILII : Perienii, Susănii, Bacanii, Vulpăşănii, Puţul
Olariului, Cernaţii, Minzaţii, Pătrăşcanii, Tunsăştii, Bogdăneştii, Corlă
teştii, Chiţcanii, Costeştii, Delenii, Vlădeştii, Sucevenii, Orgoieştii, Fuşca,
Folteştii, Onţăştii, Coruieştii, Buda, Ibăneştii, Rădiul !ulii, Floreştii,
Bogdana.
Tîrgul Bîrladului.
• Corneliu Istrati, op. cit., p. 56-70.
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ŢINUTUL FALCIU !N ANUL 177 4 *
1. OCOLUL PRUTULUI : Cirja, Rînzeştii, Raiu, Fălciu, Sămeneştii.

2. OCOLUL MIJLOCULUI : Stănileştii, Ivăneştii, Lunea Banului,
Cîrligaţii, Şchiopenii, Plotuneştii, Urlaţii, Grumăzoaia, Şişcanii, Hocenii,
Oţelenii, Delenii, Tălaba, Bărboşii, Rîncenii.
3. OCOLUL ROŞIECILOR : Crăţana, Lăţeştii, Sărăţenii, Spinenii,
Bîrlăleştii, Bursucii, Epurenii, Şulete, Fedeştii, Jeghelia, Cîşla prapad
eului Ştefan, Banca, Ghermăneşti, Stoeneşti, Micleştii, Ţifrul, Tămăşe
nii, Băsăştii, Gura Idriciului, Roşiecii, Mălăeştii, Albeştii, Dolhenii, Bît
canii, Găgeştii, Berezănii, ot Toceni, Jurcanii.
4. OCOLUL PODOLENILOR : Podolenii, Cozmeştii, Pogăneştii, Vi
�rii şi slugile episcopului ot Ruşi, Tîrgul Huşului, Epurenii, Ţîhneştii,
Richile, Duda, Brădiceştii, Dolheştii, Buneştii, Alvereştii, Tăbălăeştii,
Jurjeştii, Stroeştii, Tătărenii, Crăsnăşenii, Leoştii, Berbencenii, Budeştii,
Curtenii, Olteneştii, Ivineţăştii, Tîrzîii, Creţăştii.
• Moldova în epoca feudalismului, vol. VII, partea II, p. 210-211 2.

ŢINUTUL FALCIU IN ANUL 1 803*
1. OCOLUL PODOLENII : Moşna, Cozmeştii, Podolenii, Novacii,
moldoveni, Novacii bulgari, Ghermăneştii, Duda, Călăraşii, Răşăştii, Stă
lineştii,
Carnii, Broştenii, Petrimăneştii, Epurenii, Păhneştii, Lunea,
Rîpile.
2. OCOLUL CRASNII : Dolheştii, Buneştii, Boţăştii, Plochii, Le
oştii, Iviniţăştii, Creţăştii, Tărzii, Păhna, Carnii, Albeştii, Idricelu, Roşi
ecii, Armăşănii, Dolhenii, Tîbălăeştii, Valea lui Bosie, Olteneştii, Stro
eştii, Cordenii, Giurgeştii, Crăsnăşănii, Budeştii, Curtenii, Brădiceştii,
U ngurenii, ot Budeştii de Gios, Avereştii.
3. OCOLUL MIJLOCULUI : Cărligaţii bulgari, lvăneştii, Şişcanii,
Bărboşii, Mălăeştii, Văscanii, Şchiopenii, Hocenii, Hordujenii, Căşla, Gu
şăţăii, Căpoteştii, Davideştii, Grumăzoae, Delenii, Talaba, Cărligaţii Moldoveni, Urlaţi.
4. OCOLUL ROŞTIECII : Găgeşti, Băsăşti, Tămăşănii, Popenii, Fi
deştii, Şulete, Vălenii, Stoişăştii, Micleştii, Bursucii, Sărăţănii, Barlă
leştii, Ţaful, Spinenii, Lăţăştii, Ghermăneştii, Jigălia, Epurenii, Tupila
ţii, Banca, Viltoteştii, Brăiţănii, Ţurcanii.
5. OCOLUL PRUTULUI : Muşata, Berezănii, Troenaş, Spărcocenii,
Bogdăneştii, Simineştii, Fălciiu, Rînzăştii, Cărza, Raiu, Bozie, Creţana.
Murgenii Moldoveni i Bulgari.
• Th. Codrescu, Uricariul, VIII, p. 242-251.
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ŢINUTUL FALCIU IN ANUL 1 8 1 6 *
1 . OCOLUL PODOLENILOR : Podolenii, Ghermăneştii, Duda, Rî
�ăşti i, Stănileştii, Cornii, Pîhneştii, Epurenii, Novacii Bulgari şi Moldo
veni, Călăraşii, Petrimăneştii, Broştcnii.
2. OCOLUL CRASNII : Dolheştii, Buneştii, Plochii, Leoştii, Ivini
ţăştii, Creţăştii, Tîrzîia, Pîhna, Cornii i Albeştii, Roşîiecii, Rădiul, ldri
du, Dulheştii, Tăbălăieştii, Cordenii, Budeştii, Curtenii, Brădiceştii, Bo
ţ.ăştii i Porcişanii, Chetrişu, Roşiorii, Oltineştii, Tiitărănii, Gugt>ştii i
Lieştii.
3. OCOLUL MIJLOCULUI : Şişcanii, Mălăieştii, Vîtcanii, Hocenii
spătarului Dimitrachi Beldiman, Hocenii răzăşăşti, Guşiţăii, Căpoteştii,
Oavideşii, Delenii, Talaba, Cîrligaţii, Hruţca, Ivăneştii, Cişla, Şchiopenii,
Bărboşii.
4. OCOLUL ROŞTIECII : G;:-tgeştii, Băsăştii, Tămăşănii, Jigălia, Ft>
deştii, Stoişăştii, Vălenii, Micleştii, Bursucii, Epurenii, Sărăţănii, Bîrlă
leştii, Horga, Ţîfu, Spinenii, Banca, Viltotcştii, Brăiţănii, Şuletea, Lă
:_ăştii, Ghermăneştii.
5. OCOLUL PRUTULUI : Troienaşii, Simineştii, Bozia, Bogdăneş
tii, Rînzf1ştii, Fălciiu, Cirja, Murgenii, Lunea, Raiu, I-1<1năsănii, Muşat<.�,
Creţana.
Tirgul H uşii.
•

Corneliu Istrati, op. cit., p. 82-8B.

N OTE
1 M. Costăchescu, Documente moldoveneşt i inainte de Ştefan cel Mare, 1 1 ,
p. 683 ; V. Lungu, Ţinuturile Moldovei pînă la 1711 şi administrarea lor, extras

din CI, XVII, 1943, p. 5 şi 1 5 ; Adrian Macovei, Organizarea adminjstrativ-teri
·
torială a Moldovei intre anii 1832 şi 1862 (I), in AIIAI, XIX, 1982, p. 35 7 .
2 DRH, II, p. 168
3 Ibidem, III, p. 294.
4

C.ronici slavo-romiioe din sec. XV-XVI publicate de Ion Bogdan, Ed.

P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1959, p. 186.
5 DRH, UI, p. 245 şi 318.
6 Adrian M acovei , op. cit., p. 363.

7 ldem, op. cit., (V), AliAJ, XXIII, 1986, p. 192-197.

L'ORGANISASA TION ADMINISTRATIVE-TERRITORTALE DES DISTRICTS

DE VASLUI , DE TUTOVA ET DE FALCIU DANS LA DEUXIEME MOITIE DU
XVIIU-e SIECLE ET AU D:ll: DUT DU XIX-e SI ECLE
Resume

On �e connait pas la date exacte de l'organisation de ces tro's un;tes admi

I� istrn tivcs d u pays de la Moldavie. Dans les documents ainsi que dans les chro-
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niqUl--..s , on mentionne pour Ia premiLTe fois l e district de Vas l u i Pn 1435 e>t l!•s
de Tutova et de Fălciu en 1566, Durant des swecles, ces distri.cts, tou L
comme les autres de la Moldavie, n' on t pas comporte des sous-divisions adminis
tratives-territorialPs. C'est Em 1741 que, par une reforme admin istrative, le p rince
d(� la MoldaviP, Consta n lin M a vrocorda t , a d ivist• chaque d i st rict 1•n c i rcon sc rip 
tions.
Un recensement ele lii4 men tionne l"t"•xistenc.� de quatre ci rconscdpti o n s
p o u r chacun d e s d i stricts d e Vaslui, de Tutova et ele Fălciu. Une statbtique d e
lSO:l mentionnt• l'(·xi�";tcncE! d e 5 circumscriptions pour l e d i stric t ciP Vaslui e t dt!
-1 c ireunscriptions pour les autres districts. Dans le Registre du Tresor df' l a Mol
davie de 1 8 1 6, on mentionn.'l' 5 circonscriptions pour les districts de Vaslui et
de
l•'ălciu et 6circomsrip·t io ns pour le d istict de Tutova.
A partir dPs informations offertes pa r COli importantes sou rces h i stm;ques,
l 'au teur de cet articlP recon..'ititue les cartt�s dt•s d istricl'i de Vaslui, de TuLova
t�t de Făleiu dPs a n n {•es 1 7i4, lll 0 3 et 1 8 1 6 . 9 a n nexes de l 'artidP eomportcnt les
noms des villagP� qui constituaiPnt !Ps c i rconscrip t i on s des ;J d isticts pPndant

d istricts

I P s anne<os mention n ees.
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Fig. 1 Ţinut urile Va slu i, Tutova şi Fiilciu în a n ul
l 7H ; 1 , lim itele anuc:d �J] l l i
judeţ Vaslui ; 2 , limită d e ţinut ; 3 , limită d
e ocol ; 4 , frontieră ele stat.
Les departemen ts de Vaslui, Tutova et de F
ă lci u cn l774 ; 1, Hgn� de cle�nan·a .
tion de l'actucl departcm cnt ele Va sl u i ; 2, ligne

de clemarca tion du departem ••nt
3, l ig ne de demarcat ion de circomscr iption ; 4, frontic•re.
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Fig. 2 Ţinu tlllr i le Vaslui, Tutova şi FălC'i u în a n u l 1 B03
l, l i m i.tele aetua l u l u i
judeţ Vaslui ; 2 , limită d e ţinut ; 3, limită d e ocol ; 4, frontieră d e sbat.
Les deparlements de Vaslui, Tutova et de Făleiu en 1 803 ; 1, ligne de clcmar
cation de l'ac tuel clepartemcnt de Vaslui ; 2, ligne ele demarcation du depar1P
ment ; 3, lignc de demarcation de circonscription ; 4, frontiere.
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI

VII-VIII, 1985-1986

UNELE ASPECTE ALE DEZVOLTARII ECONOMIEI
FOSTULUI ŢINUT TUTOVA IN PRIMA JUMATATE
A SECOLULUI XIX
EMANOIL DARlE

Examinarea mai temeinică a izvoarelor istorice din prima jumătate
a secolului XIX permite să indentificăm şi in fostul ţinut Tutovd
- simp
tomele procesului de dezagregare a relaţiilor de producţie feudale .şi de
apariţie a celor capitaliste.
Datele statistice pentru ţinutul Tutova atestă că aplicarea preve
derilor Regulamentului Organic şi Aşezămîntului din 1851 a favorizat,
pe lîngă sporirea rezervei feudale, orientarea fermă a producţiei agri
cole spre necesităţile pieţei.
Şi în ţinutul Tutova, pe care economiştii epocii 1 1-au încadrat in
zona a III-a a Moldovei, creşterea volumului producţiei agricole a fost
legată de sporirea cuantumului obligaţiilor de muncă şi puternica limi,
tare a dreptului de folosinţă a ţăranilor, de modificarea profundă a re
laţiilor dintre stăpînii de pămînt şi ţărani, antrenarea gospodăriilor mo
şiereşti şi ţărăneşti în circuitul pieţei.
Dacă, în 1 840 N. Suţu arăta că ţinutul Tutova era format din 5
ocoale, un oraş (Bîrladul) şi 152 sate av1nd o întindere de 185.210 fălci2
în anul 1 860, Tutova cuprindea 4 oraşe şi tîrguri, 5 ocoale şi 193 sate
cu o întindere de 178.192 fălcP (întinderea deşi mai mică este relativă
:.'i datorită sistemului foarte diferit de măsurători din această perioadă).
Caracterizînd această zonă, acelaşi autor arată că este cea mai nepopu
Jată, motlivînd că "partea de sus a Moldovei au înfăţişat o adăpostire
mai sigură locuitorilor în timpul de nenorocire ce au tulburat ţara, sau
că varietatea (felurimea) industriei pe acolo întreţine mai multe brate...
oricum au fost, destul că videm regiunea aceasta pînă astăzi că este �ea
mai nepopulată în privinţa întinderii ogoarelor bune de cultivat. Indus
tria părţii Moldovei de care-i vorba este puţin variată. Apropierea Ga
Jaţiului şi raritatea pădurilor fac ca cultura cerealelor să fie unica
ocupaţie a locuitorilor" 4.
Aşa cum se observă, ţinutul Tutova nu făcea parte dintre ţinutu
rile cele mai nepopulate ale ţării, ajungînd în anul 1859 să aibă circa
1 80.000 fălci, peste 190 de sate şi unul din cele mai mari oraşe ale Mol
dovei, Bîrladul, cu o populaţie de 13.165 locuitori.
Afirmaţia lui N. Şuţu se referă la toată "zona a treia" car.e cu
prindea sudul Moldovei, partea de răsărit a Cîmpiei Române, la acea
dată mai slab populată ca centrul şi nordul ţării.
C-da.
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Deşi factorii amintiţi de N. Şuţu au avut rolul lor în popul an:a
regiunilor moldovene la mijlocul sec. al XIX-lea, principala explicaţie
ar fi, însă, posibilităţile de trai mai mari şi mai variate oferite de nor
dul Moldovei, de cultura cerealelor, de creşterea vitelor, exploatarea
forestieră, etc.
Avînd, deci, în vedere starea generală a ţinuturilor cuprinse în
zona a III-a a ţării, ţinutul Tutova avea ca principală ramură a econo
miei, agricultura.
Intr-un "extract de obşte pentru toţi locuitorii birnici, şi cei U1ră
bir, după cea din urmă catagrafie din 1 98 1 " , ţinutul Tutova era caracte
rizat ca avînd "cîmp destul Şi pădure", iar "producturile ţinuturilor e�te
zahercaua (cereale n.n.) ce se face la acest ţinut, alişverişul lă.cuitori lor
cu cărăuşia şi lucrul pămîntului " :>.
Ca principală ramură a economiei, agricultura grupa în ţinut'Jl
Tutova un număr de 1 7.359 capi de familie, di ntr-un total de 20.320 capi
de familie cît cuprindea în 1860 populaţia ruralăli.
Cu muncile agricole se îndeletniceau şi o parte din locuitorii aşe
zărilor urbane din tinutul
Tutova.
'
In acelaşi an, 1 860, din totalul de 1 5 .437 suflete, 1 . 1 5 3 capi de fa
milie se ocupau cu agricultura, iar din aceştia 1 .054 "cultivatori" �e
găseau în Bîrlad7.
Examinarea datelor statistice arată că în ţinutul Tutova suprafe
ţele însămînţate cu grîu şi secară au crescut substanţial, în mod deose
bit în perioada 1 848-1860. De altfel, cultura grîului şi a secarei în care
Prau i nt<:'rcsaţi îndeosebi boierii, ca urmare a avantajelor ce le obţine.:m
pe piaţa externă după tratatul de la Adrianopol, avea condiţii favora
bile de dezvoltare în tinutul Tutova.
Dintre ţinuturi!� Moldovei, Tutova împreună cu Covurluiul şi Te
cuciul aveau cea mai mare întindere şi productivitate la grîuH. La se
cară, de asemenea, Tutova alături de Dorohoi, Tecuci şi Covurlui cul
tivă cea mai întinsă suprafaţă, avînd însi'1 o productivitate mijlocie!�.
Deşi cultura porumbului ocupa cea mai mare întindere a suprafe
ţei arabile, în ţinutul Tutovei ea ocupa locul al doilea, după grîu, conti
nuînd însă, să reprezinte baza alimentaţiei pentru locuitorii săteni ai
acestui ţinut, ca şi pent�u întreaga Moldovă 10•
In unele împrejurări critice, cînd recoltele erau compromise, se
cultiva meiul, salvînd existenţa multor familii. Astfel, în 1 8 4 7 "condu
cerea tării constatind că recolta anului era în cea mai mare parte pier
dută din cauza secetei şi lăcustelor, a împărţit locuitorilor din ţinutul
Tu tova, Fălciu, Tecuci, �ovurlui şi Putna, 1 . 707 chile mei de semănat
cu care se speră să se asigure hrana pentru iarnă" 1 1 •
De altfel, în anul 1 860, această . cultură detinea cea mai întinsă
suprafaţă în Tutova, Covurlui, Putn â. , în raport cu întinderea ţinu·

M� �

Cînepa şi inul, ocupau şi ele întinse suprafeţe de pămînt în �nu
tu! Tutova 13, sătencele ocupîndu-se atit cu cultivarea, cît şi cu prelu
crarea lor in fire din care ţeseau pînză pentru îmbrăcăminte. Se exporta
săminţă de cinepă şi mai ales de in.
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La mijlocul secolului al XIX-lea o mare răspîndire capătă creşt..•
rea viermilor de mătase, care se produceau însă numai în 6 ţinuturi din
sud Putna, Covurlui,. Tecuci, Tutova, Vaslui, Fălci u 1 '•.
Privind gradul de productivitate al solului, constatările făcute în
1 859- 1860, de Direcţia statistică asupra pămîntului (privind calitatf'a)
arătau că tinutul Tutova avea o productivitate redusă 1:;. Aceast ă star<'
'
de lucruri se explică prin faptul că agricultura din sudul Mul dO\ ci s e
afla într-un stadiu mai înapoiat decît restul ţării, î n ceea ce priveşt�
dezvoltarea elementelor capitaliste. Numărul şi starea acareturilor de
pe moşiile din aceste ţinuturi, numărul v itelor şi al uneltelor de mun
că 1 1i ne îndreptăţesc să afirmăm acest lucru. I n tim p ce pe mulţi pro
prietari, în special din nord, îi preocupă îmbunătăţirea proct>deelor de
lucru (curăţirea şi asanarea terenurilor agricole, îngrăşart>a lor) , î n ţ i 
nutul Tutova, în anul 1 863 era aproape necunoscut sistemul de gunoiere
a ogoarelor 17.
Dezvoltarea agriculturii , ca principală ramură economică ('Ste atC's
tată şi de "pcrigrafi ilC'" LH făcute celor 5 ţinuturi din sudul MoldoV(•i
(Tu tova, Bacău, Putna, Covurlui, Tecuci) care v i n să confirme datele
prezentate anterior. Aceste ,,perigrafii", descrieri
generale ale acestor

ţ inuturi sub raport economic, făcute în anul 1 830, dau o imagine rcal<-l
asupra ocupaţiilor şi posibilităţilor de cîştig ale locuitorilor.
Di n "perigrafia" ţinutului Tutova apare la toate ocoalele tL•nd i nt<1
de a muta centrul de greutate al activităţii lor pe un teren situat în
afara agriculturi i, în cadrul căreia exploatarea era mai accentuată, obl i
gaţiile mai mari faţă de stat, de întreţinere a oştilor străine, mai ak�;
pentru ocoalele aflate în drumul lor - Pereschivul şi Sim i la t n .
în afara culturii cerealelor şi plantelor tehnice remarcăm oric•ntan•a la
toate ocoalele spre producţia de vii şi "pometuri ". Semnificativă este

descrierea acestei situaţii la ocolul Corodului unde se arată c ă "sînt î:1
ac �st ocol şi puţine vii, cu toate că în anul acesta puţin vin au ieşit, dar
pl"Isosul 1-au vîndut vadra de pe loc, şi pînă la 4 lei vadra, iar unPle
sate, precum Cotoroac, Cerţăştii, Căueştii, Cărăpceştii, sînt şi cu destule
livezi de pomi211• La ocolul Similei "mai mult reazemă nădejdea lor cii
a r avea folos la vie, decît la plugărie" 2 t .
Apare, de asemenea, la toate ocoalele Tutovei - s i aceasta este o
·
trăsătură generală pentru toate cele 5 ţinuturi, ca una din îndeletnicr
r le de bază - cărăuşia, sau chiria la satele ocolului Peresch ivului, Cd
ŞI la ocolul Corodului şi Tîrgului, "inotînd în sărăcie, mai virtos că unele
din satele acestea sînt în drumul cel mare şi călcîndu,.. se de trecerea os
tilor · au şi dreptate a fi crezuti. Iar satele următoare sînt mai în : sta�e
'
aflÎJldu-�e cără.�i. ş.i �hi.riile: au. fost cu preţ mulţumitoriu" 22.
.
.
Legat de aces te cără uşii remarcăm şi diversitatea produselor"tl"'ans
portate {cherestea, doage, cercuri, lopeţi, funii, roate) mai ales la ocoa
lele Similiei, Pereschivului, Tutovei şi Racovei.

�

·

Remarcabile sînt şi distanţele mari la care locuitorii săteni se de
plasea�. vădind .o intensificare a circulaţiei. mărfw:i.lor pe plan.. mte:tn; . .
fără a , faae distintţie intre comerţul - mare şi cel mărunt (alişverişul mă. .
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r�t)'. Documentul referin u-se la ocolul Corodului arată că "productu
.
rile ce le au de VInzare
smgurile ' coboară la schela Galatii. Alişverişul
'
mărunt, adică păsări, ouă, unt, brinză şi . altele ·asemenea, le este cu în
demînă fiind aproape de tîrgul Tecuci şi Bîrlad. Cei mai multi se înles
'
nesc a duce şi la Galaţi23.. Alte ocoale duceau produsele la Iaşi, Vas
l ui şi Huşi.
Această caracterizare, este confirmată şi de economistul N. Şuţu,
care făcînd o scurtă prezentare a îndeletnicirilor locuitorilor săteni din
ţinutul Tutova, in anul 1840, arată că acestea sînt următoarele : "cul
tura grînelor, transporturilor, cheresteaua, dulgheria, cărătura, facerea
funiilor de teiu, negoţul cu gîndacii de turbă" 2r..
Alături de agricultură, de dezvoltarea industriei depindea in mare
măsură, propăşirea intregii economii moldoveneşti. In ţinutul Tutovei, ca
în întreaga Moldovă, întîlnim toate formele de industrie prelucrătoare,
dintre care mica producţie ocupa un loc preponderent.
Pe primul plan se situau meşteşugurile legate de prelucrarea ma
teriei prime cerealiere, animaliere, lemn, etc., adică meştcşugurile care
se bazau pe abundenţa de materii prime.
Majoritatea meseriaşilor şi lucrătorilor era masată in oraşe şi tîr
guri, centrele cu caracter urban cunoscînd o intensă dezvoltare în cursul
c('lor trei decenii următoare Păcii de la Adrianopol. Astfel, potrivit re
censămîntului din 1 859-1 860, faţă de o populaţie urbană de 1 5.437 lo
cuitori, cît cuprindea ţinutul Tutovei, 5 .256 o fonnau meseriaşii şi fa
miliilor lor25. Numărul lor, în total şi pe meserii, tinde să crească simţitor.
In orice caz, dacă în 1 8 1 5, in oraşul Birlad erau circa 40 cizmari,
27 tăbăcari, 6 pitari, 9 dulgheri şi o calfă de chetrari, 26 etc., in anul 1 845
găsim 1 96 + 89 ciubotari (a doua cifră reprezintă calfele), 82+22 tăbă
cari, 34+16 pitari, 7 7 + 7 dulgheri şi chetrari27, ca să luăm doar cîteva
exemple.
Cu toate acestea rrieseriaşii breslaşi sînt prea puţini pentru a sa
tisface cerinţele sociale, căci corporaţia a frinat mereu creşterea numă
rului lor. Ei satisfac cerinţele pOpulaţiei rurale şi numai in parte a ce
lei urbane.
Pe lîngă atelierele de cooperaţie simplă, apar desigur şi. unele în
treprinderi mai mari aşa cum sint cele amintite într-o lucrare statistică
intitulată "Tabla măsoriştii tirgului (Bîrlad n.n.} · � la 1 8 1 5 pe toate ma
halalele şi vatra vechi" 28.
Astfel, sînt amintite 2 zalhanale, una de "sus" şi una de "gios", 5
hirbarii29, din care unul de tăbăcărie, 2 saponerii30, o tălpălărie a tăbă
carilor, care implicau un număr mai mare de lucrători. La acestea se
adăugau o boiangerie, un feredeu (baie), 6 pitării, o bărbierie, un teasc,
o fănărie., etc3t.
După numai 1 7 ani de la această statistică, în catagrafia anului
1 832�2, sînt date un număr de 63 de "fabrici", din care 9 de luminari,
48 de pinzuri şi ·6 de -"sapon". Sint date, de asemenea, 10 velniţe şi 2 1
d e fierării, ceea ce dovedeşte o infloritoare viaţă economică. P e Ungă
cele amintite, .in fiecare tirguşor, oricit de mic ar fi fost el, trebuia ·să
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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brutărie �si brutarul ei. De asemenea, în principalele oraşe şi tîrguri
fie o
.
3:1
moldoveneşti, aşa cum ·este cazul şi :al. Bîrladului, se găseau covrtgarn
Deşi datele sînt relative şi puţine, pentru anul 1831, în oraşel�
Bîrlad Dorohoi, Botoşani, Hîrlău, Fălticeni, Badi.u, Tg. Ocna, Focşam,
.
Vaslui Ruşi, Fălciu şi Iaşi existau 41 plăcintari şi 21 de cofetari :v..
ani
produselor
prelucrării
ramura
în
alimentar,
Tot, în domeniul
maliere se plasează brînzăriile şi căşiiriile. Din cele aproximativ :�o cite
existau in Moldova, 6 se situau în oraşe (4 în Iaşi, una în Tg. Neamţ, una
în Bîrlad). Numărul lucrătorilor folosiţi era <;le 1 2, ceea ce înseamn[t că
ele se încadrau fie în cooperaţia capitalistă simplă, fie în mica produc
ţie in cazul cînd lucrătorii erau membri ai familiei meşteşugaruluFr;.
Producţia de bragă avea loc in ateliere. Din cele 1 4 atelicrc c>xis
tente în Moldova, la începutul deceniului al VII-lea un singur atelier
(cel din Iaşi) avea 2 cuptoare, restul avea numai cîte unul. Num;J.rul lu
crătorilor în medie, era de 1-2 lucrători de atelier, în total 26 lucrători,
din care . sint amintiţi 2 copii la Bîrlad36• în epoca regulamentară, în ora
şul Bîrlad, alături de alte oraşe ca Dorohoi, Botoşani, Hîrlău, Fălticeni,
Bacău, Tg. Ocna, Focşani, Vaslui, Huşi, . Iaşi, sint consemnaţi 7 bcrarP7•
In domeniul meşteşugurilor alimentare intrau şi bucătarii. In ora
şul Bîrlad, împreună cu alte oraşe ca : Dorohoi, Botoşani, Hîrlău, F'itlti
ceni, Bacău, Tg. Ocna, Focşani, Vaslui, Huşi şi Iaşi sint înregistraţi, î n
epoca regulamentară" 33 bucătari (împreună cu hangii), deşi este posibil
ca acest număr să nu reprezinte cifra rcală38.
O altă ramură meşteşugărească, puţin cunoscută, este cea a prP
parări i tutunului. In 1 84 1 se aflau in Moldova circa 1 7 ateliere foartP
mici. Despre procesul de producţie avem o singură menţiune ce se> refcrft
la un atelier din Bîrlad care avea 2 rîşniţe39.
Paralel asistăm la o nouă structurare a meseri ilor si o dezvol tare
.:\ atelierelor meşteşugăreşti. Astfel, datorită faptului cii p relucrarea lu
,nînărilor presupune un proces d� producţie mai complicat şi chiar o
calificare mai pretenţioasă, confecţionarea lor se efectua într-o măsuri!
mai mare decît în · alte ramuri, în ateliere specializate, aşa cum procf>
d,�ază Ion Dinovid, care înfiinţează în 1878 la Bîrlad un atelier dP prP
Jucrare a lumînărilor, aducînd unelte "de peste hotare" şi a " alcc"ttuit
oameni cu acest meşteşug" '*o.
Statistica din 1845 înregistrează la Bîrlad 30 mumgii şi săponari
meşteri şi 7 calfe" t .
' In domeniul prelucrării pieilor, l a aceiaşi dată, 1 84 meşteri !-?i a n
calfc dubcitari, 87 meşteri şi 2 2 calfe tăbăcari1 102 meştPri ş i 45 ca] fp de
blănari şi cojocari, iar din breasla bogasierilor, croitorilor, cavafilor şi
cafegi ilor făceau parte 98 meşteri şi 63 calfe"2.
Ţesutul şi prelucrarea ţesăturilor, înregistrează în epoca rc>gula
mentară, la Bîrlad, alături de alte oraşe molQ.oveneşti ca : Dorohoi: Bo
toşani, I-lîrlăti, Fălticcni, Bacău, Tg. Ocna, Focş�ni, Vaslui , Huşi, Fălciu
�i Iaşi un număr de 55 boiangii"3, 7 1 ceaprazaH, (împreună cu alte oraşe>
ca Dorohai1 Botoşani, Hîrlau, Făltieeni, Bacău, Tg. Ocna, Focşani, Vas
lui, Hm;i şi Iaşi)"'\ �1 mindirigiilo5 . în . anul 1845 mai sînt menţionaţi Ia
•

:

•
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Bîrlad 15 m eşteri şi o cal fă de, trăistari (cei ce lucrau traiste din ţesă
turi de l în ă pentru populaţia din ·mahalale) �i -hrahari �.

In anii 1 860- 1 862 funeţi a nau în Moldova circa 1 1 ateliere ee con 
.fecţionare a pălăriilor, din care unul se găsea la �Birlad"'· In · epoca re
gulamentară, const11ucţi.ile din cărămidă şi piatră au cunoscut o mai m ar e
amploare şi în oraşul ·LBirlaâ �i c.ţinutul Tutcwa, im- odată cu aceasta o
cre�tf'rc a numărului •meşteşugaritor legaţi de · aceste con strucţii . In

ca t agra f i a d i n anul 1 845, la Birlad sint daţi 75 m eşt eri, 7 calfe de dul
gheri şi chetrari'-K, iar catagrafia din 1 835 m en ţionează pentru Bîrlad şi
::�lte or a şe moldoveneşti, ca : Dorohoi, Botoşani , Hîrlău, Fălticeni, Bacău,
Tg. Ocna, Focşani, Vaslui, Ruşi, Fălci u şi I a şi, 57 cărămidari şi 1 8 3 zi
dari , cei mai nwneroşi fiind desigur în capitala Moldovei'-!'. Deşi în oraşe
nu întîln im i nstalaţii de reducere a fier ul u i , ci numai meşt('Şugari care
prelucrează fier gata redus, aramă, cositor, etc., se ajunge la o speciali
zare a acestor meşteşuguri, determinată atit de specificul materiei pri
me fol osite . cît şi de nevoile crescînde ale societăţii, în documente fiind
menţionaţi m eşteşugari ca : fierari, · strungari, alămari, căldărari, tinichi
gii, etc. Astfel, în 1845 sint men ţi o n aţi 1 4 fierari creşti n i '"' , 1 strungar,
2 al[unari , 2 căldăra ri , 1 t i nc h igiu " 1 , 14 argintari şi lăcătuşi"�.

Meşteşugurile săteşti s urprinse anterior şi de "perigr a fi i le " din
1 830 nu pot fi concepute in afara înţelegerii legăturilor dintre i ndustria
d(• prel u crare şi gospod ări i le agricole, între acestea existînd interdepen
dl' n ţe şi condiţionări rPciproce. Caracterul predominant comercial pe care
îl cap[t tă economia agricoU1 româneasc[t explică şi dezvoltarea rapidă a
nwşteşugari lor .

In ţinutul Tutova, ca şi în Moldova acestei perioade, aproape că
nu ex istă moşie mai importantă care să nu aibă una sau mai multe mori
şi v0l n i ţc , unde să l ucreze nu numai pen tr u nevoile ei, ci şi pentru
piaţ[L
ln ,,statisticeştile şti i nţe" din 1842, 1 84 8 , 1 853, 1 854, se m enţi on a u
fabrică de treierat grîu" la Slobozia Zorleni, maşini velniţe la Epu
reni ( 1 ), Pope n i (1), Şendrcşti ( 1), Voineşti (2) in 1 84 2 5;1 ; 4 fabrici de
,.o

tot felul la Slobozia Zorleni, Epureni , Obirşeni, Dealul Mare "" î n 1 848 ;
Săndrcşti ( 1 ) in anul
vC'lniţc la Gh id i gc n i ( 1), Plo p ana ( 1 ) , Ci orăşti,
1 853 :;;-, _

A cestora l i se adaugă o "moară cu vapori" pe moşia Epureni (Tu
tova) carC' util iza 1 2 l u crători plătiţi anual cu 676 galbe n i r,r,. Ex istau .
de as(•mcnC'a, în anul 1 84 2 un număr de 203 pie tre de moară (din care
20 la B îrla d ) �'7. In anul 1 848 erau 1 5 7 '"Il, iar in anul 1 853, 227 !li. Mina
de l ucru folosită la aceste vel ni ţe, in general, era cea salariată. AstfeJ .
la vel n i ţa de la Hrcscu (Tu tova) se fol osea u 50 de oa m e ni plătiti a nual
cu 1 993 ga l b eni •a•.
·

Interesant de menţionat este prima în cerca re de fondare a unei

i n sta l a ţ ii mecanice de fabricare a uneltelor agricole pc care o datorăm

lui Sachc tti in anul 1 84 1 la Iaşi. Această instal aţi e cumpărată mai tîrziu
de un boier a fost strămutată la Bîrlad, u n de pri n 1847 se spunea des pre
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ea că "înflorea şi producea maşini bune", deşi informaţli.ile d6CU 
mentare nu ne i ndică ştiri relative asupra acestei întreprinderi lil.
\Intensificarea relaţiilor comerciale în această perioadă grăbeşte
transformarea structurală a societăţii în ciuda menţinerii unor puter
nice rămăşiţe ale privilegiilor feudale cu caracter comercial. Economia
de schimb era în ascensiune, în special în ceea ce priveşte produsele
agricole. Volumul consumului intern s-a accentuat, deşi mijloacele şi
căile relativ rudimentare de transport împiedecau o uşoară şi rapidă
circtllaţie a mărfurilor. Cu toate că repartizarea mărfurilor se făcea,.
î ncă în parte, sub formă de organizare feudal<\ prin iarmaroace şi tîr
guri , oraşele şi tîrgurile permanente reprezentau centrul de greutate al
pieţii interne H2.
In ţinutul Tutova, negustorii erau m asaţi în oraşul Birlad şi cele
3 tîrguri
Murgeni, Puieşti, Plopana. In anul 1 860, dintr-o populaţie
de 84.864 locuitori dt avea ţinutul Tutova, existau 2323 comercia n ţi li:: .
Prezenţa numeroas.:-1 a negustorilor în aşezările urbane se explică
prin faptul că în aceste localităţi activitatea comercială se desfăşura.
relativ, nestinjenit<i, pe cînd la sate şi în tîrgurile nou înfiinţate în ţi
nutul Tutovei dependente încă de proprietarii care le-au întemeiat, re
laţiile feudale constituiau pi edici în desf[1şurarea largă a comerţului.
Preocuparea stăpînilor şi arendaşilor pentru păstrarea dreptului
de monopol asupra dughenilor şi vînzării unor produse constituiau un
obstacol în dezvoltarea comerţului.
Pe lîngă grija ca iarmaroacele şi tîrgurile nou înfi i nţate să fie "în
locuri priincioase" şi "să nu jicneasd1" pe alţii dintre proprietarii c u
asemenea drept legi uit avut d e m a i înainte, s e m a i acordau şi alte î n 
lesniri, dreptul d e a face dughene, venitul mortasipiei, dreptul de a
avea oameni de pază, etc. Tîrgurile şi iarmaroacele oferind posibilităţi
multiple de realizare a unor însemnate veni turi băneşti şi de populare
a
moşiilor se bucurau de atenţie din partea proprietarilor de pămînt
i nteresaţi să-şi sporească veniturile şi să-şi valorifice cît mai bine mo
�iile fi'o.
Inmulţirea acestor "iarmaroace şi tîrguri săptăm înale" pe diferite
moşii evidenţiază şi un alt fenomen - o mare concurenţă între pro
prietari - între reprezentanţii relaţiilor capitaliste şi ai celor feudale.
In 1 853, locuitorii din Bîrlad protestează împotriva cererii lui
Nicolae N. Greceanu de a înfiinţa tîrguşoare cu zile de tîrg şi iarma
roace pe trei din moşiile sale, Simila, Mastatici şi Popeni, care se aflau
in apropierea Birladului r.:>.
Cîteodată, se iveau conflicte între negustorii din aceiaşi localitate,
care se certau pentru păstrarea locului de tîrg cît mai aproape de lo
cui nţele lor. Astfel, la 15 octombrie 1 825, tîrgoveţii bîrlădeni se "]a
luiesc" domnului Ioan Sandu Sturza, pentru acei din partea de jos sau
de m iază-zi a oraşului de a "se regula şi pentru partea aceea de tirg
un meidan, unde să-şi adune carele şi lumea ce aduce felurite lucruri
de vînzare, ca şi dînşii să poată face alişverişuri, hotărăşte ca, afară de
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meidanul de la Biserica Gospod, să fie şi locul acela cumpărat de dînşii
de la visternicul Canta" 66,
O dată cu comerţul periodic se dezvoltă · şi comerţul permanent
care este concentrat in primul rind in oraşele mari. Astfel, in or4lŞlll .
Birlad se găseau in 1 8 1 5,. 452 dughene (prăvălii) 67• Oraşul devine in
felul acesta, unul din centrele principale de desfacere a produselor de
la ţară, lucru atestat şi de studiul "perigrafiei" ţinutului Tutova.
Existenţa breslelor specializate, numărul lor mare, indica o clien
telă numeroasă. Astfel, în 1 845, sint menţionate 7 bresle negustoreşti.
Dintre aceştia amintim (59 + 30 băcali, 58 + 24 abăgeri, 89 + 222 pre
cupeţi, 196 + 34 circiumari - a doua cifră reprezintă calfele -.-) 6d.
Apar tovărăşii comerciale, aşa cum este cazul negustorului D.
Dancu, plasat in comerţul de lipscănie şi alte speculaţii in magazinele
sale din Focşani şi Birlad. In amănuntele care se dau asupra activităţii
acestui negustor, in perioada 1 847-1856, pe lîngă capitalul pe care îl
avea acesta se vede că "injghebase" cu un oarecare Gheorghiu, o tovă
răşie, · in speculaţia de vin, la o crîşmă din Galaţi 69• Este o dovadă a
extinderii relaţiilor comerciale, a creşterii volumului şi diversităţii fon
dului de marfă.
Cu toate acestea, starea proastă a căilor de transport din Moldova
constituiau o frînă puternică în calea dezvoltării economiei. Deşi s-au
făcut numeroase proiecte de îmbunătăţire a transportului rutier şi a
celui pe apă, datorită costului ridicat al lor, prea puţine au fost puse
fn aplicare. Totuşi, şoseluirea drumurilor moldovene s-a făcut ceva mai
repede decît a celor muntene 70.
Din rezultatele lucrărilor de îmbunătăţire a căilor de comunicaţie,
domnitorul Mihail Sturza a căutat să-şi facă un titlu de glorie. In fie
care "mesagiu" adresat Obişnuitei Obştii Adunări, el prezenta un ade
vărat bilanţ contabil inşiruind numărul de stînjeni de şosea construit
in anul respectiv, costul acestor lucrări, etc. O astfel de situaţie este
prezentată într-un tabel sinoptic, în care au fost înregistrate construc
ţiile de poduri şi şosele între anii 1 834-1844, intitulat "Raport al de
partamentului din lăuntru cu privire la construcţiile de poduri şi şosele
( 1 833-1844), s-a extras situaţia acestora de la Vaslui la Birlad : 7 1

1 837
1 838
1839

=
=

=

325 stînjeni
358 stînjeni şi 8 poduri
180 stînjeni

1 840
1 84 1
1 842

=

=
=

212 stînjeni

85 stînjeni

80 stînjeni şi un pod

După cum se ştie, prin Regulamentul Organic, clăcaşii au
fost
obligaţi să lucreze şi 6 zile pe an la construcţia de şosele. Prin eforturi
şi sacrificii, ei au reuşit să aducă reale îmbunătăţiri stării căilor de
comunicaţii. Cu toate acestea, folosirea acestui sistem, nu putea da re
zultate satisfăcătoare.
Un revizor al "Stelei Dunării" care-şi propunea să demonstreze că
folosirea muncii clăcaşe în construcţia şoselelor a fost nesatisfăcătoare
- ceea ce era foarte adevărat - semnala că pe şoseaua Iaşi - Birlad.
"pietrele, care formau patul şoselei ieşiseră afară şi a mers mai "ome
neşte" numai după ce a trecut de porţiunea pietruită" 72.
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Aceste greutăţi sînt redate şi în jalba obştei tîrgului Bîrlad din luna
iunie 1 835, cu ocazia trecerii domnului Mihail Sturza prin oraşul Bîrlad.
Arătînd că iraturile (veniturile provenite din impozite), "nu ar ajunge
şi pentru închipuirea facerii uliţilor, s-au socotit să se încarce pe vinul
şi rachiu! ce-ar intra în tîrg pe toată vremea păn ce vor găti facerea
şoselelor cîte 10 parale la vadra de vin şi 5 lei la vadra de rachiu". In
continuare, arătîndu-se că lucrarea din 1835 "neputînd păşi după n eîn
demînarea vremii au rămas pe 1 838, cînd atunci, potdvit cu îmbunătăţi
rea Obşteştei Adunări pentru lucrarea drumurilor s-au dat isprăvniciei
poruncă la a 5-a curgătoarei de a scoate locuitorii la lucru . " 73.
Mărfurile erau transportate cu care trase de boi, cărăuşii fiind, în
general, ţăranii clăcaşi. Viteza mică de transport şi costul ridicat în
greuna mult circulaţia mărfurilor. Existau, de asemenea, căruţe de
mare capacitate, harabale, proprietatea unor transportori de meserie nu
miţi harabagii, menţionaţi deseori în documentele vremii 74•
Această realitate este descris;'t şi în memoriul lui Andrei V. Ionescu,
care arf1ta că in anul 1 8 6 1 , cînd fusese ales membru al municipalităţii
oraşului Bîrlad a propus "paveluirea oraşului cu piatră de Putna", lu
crare ce costa 1 2.000 de galbeni încît a trebuit să se "puie biruri, adică
de B.OOQ galbeni, dici municipiul nu a dispus decît de 4000 galbeni a
nuaP'. In continuare, arată că nu era nici o îmbunătăţire "gloderia era
nemaipomenit de mare, astfel că in dosul Hotelului Grandes s-au înecat
un cal şi altul vis-a-vis de Leizer Cafman pe strada principală" 7:i.
În epoca la care ne-am referit, dezvoltarea economi cc"t evidenţiază
realizarea unor progrese de necontestat, ca şi existenţa unor frîne re
zultate îndeosebi din menţinerea pînă in 1 864 a relaţiilor feudale în a
gricultură.
Dar dominant, este progresul, care se afirmă M ultilateral, indicînd
transformările decisive ce. aveau loc. Agricultura feudală era în plină
criză şi reforma agrară din 1864 ne apare ca impusă atît prin frămîn
tarea ţărănimii cît şi de ansamblul dezvoltării economice.
Creşterea activităţii industriale moderne, dezvoltarea comerţului,
preocupările din celelalte domenii ale vieţii economice dovedesc marile
transformări care aveau loc în cadrul societăţii româneşti.
.
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a

Moldovei , Le-

ţ i nutul Tutova, vezi

QUE LQUES ASPECTS D U DEVELOPPEMENT DE L'ECONO M I E
DE L'ANC I E N DEPA HTEMENT DE TU T OV A A l T PHEM I I:: RE
MOITIE DU X l X e SIECLE

Analysa n t les

real i t (•s

des Prin cipau tt'•s Rou m a i m•s d a n s

la p1·em i e rP moi l i l'

du X I Xe skde on constate que J'(•con omiP naturf'l lc> est ,g raduellc>ml'nt rempl a c,··e
;1a1· une econ o m ie d'l'changP, le rythme du cll'veloppement> est de plus pn p l u s
accell'n' el s u rtout dan s l ' a [(riculturP.
L'examen dPs sou rces h i storiques nous JX'rmli't il klP n t ifier, aussi, d a n s
l'an cif'n departemPn t de Tutova l e s symptâmt>s d u P I"OC'l'SSU<i d P rh;sagr{•gation des
rt>lations dP

prod u c t ion

fl>odales et l'appartion

dPs c<•Jips capital ish•s.

Les d o n n t'<''i statistiq ues attestent quP l'applieation du H<'gl"ml'nt O rga n iq u e
et dt' 1a !oi agTa i re dP 18:J l o n t favorise dans Jp clt'J: a i'lPmPnt d<• Tutova - q lli'
It"' t•con o m i stes d e l't'poq ul' o n t encadre dans l a I I I -a zonp ch • l a Mo!davie l ' au�.:mentation de la rt•s<•rve f<'odale, d<'s n ecPssi· L(•s du marelw g râce au devP!op
pl'llll' n l ciP la culturP des e(•reales et surtout de la cul t u re d ub le.
I .os transformations s t r uc t u ra !P s dP la viP so ci alP domi n {•<• ciP plus l'll
plu" par l'<'conomiP d 'eehangp - sou lignes par l l's docum<•nts d P l ' t'poquP - ll<'• 

m o n traicnt que!quPs caracteristiques
l 'ass i m i lation dPs propriet(•s pa�·sa n n <•s d a n :;
IP c i rcui t d u mawche i n tel"ieur, la variete des mt'l iPrs l't dPs p i'Od u i t s q u i circu.
laiPnt, la V <•n te des produits paysans dans les marches et les foires, la pratique du
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charroi, le nombre de marchands et surtout le fait que les paysans
ass urent
en vPndant leurs produits l'.aw. rovisionnement de la ville de Bîrlad et des
marehes.
Le d�veloppement de !'industrie moderne et du commerce, les preocupations
pour les autres domaines de la vie economique prouvent les grandes transforma
tions qui se produisaient dans le departement de Tutova comme dans la societe
roumaine toute entie!"E'.
L'examen des .,sciences statistiques" que des recensemen•ts soulignent la
diversite de la population urbaine, l'augmentation de la population rurales, la
constitution de la petits bourgs, l'extension territoriale, le developpement edilitaire
qui sont consequences des transformations produites dans la vie econom ique.
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI

VII-VID, 1985-1986

MODERNIZAREA ORAŞULUI VASLUI IN TIMPUL
DOMNIEI LUI ALEXANDRU I OAN CUZA
CONSTANTIN ŞERBAN

Procesul de modernizare a oraşelor din Moldova şi Ţara Româ
nească a început în prima jumătate a secolului al XIX-lea mai precis
din perioada regulamentară datorită înzestrării celor două principate
româneşti cu o serie de instituţii susceptibile de a favoriza dezvoltarea
capitalismului 1• După cum se ştie Regulamentul Organic a impus în toa
te oraşele crearea Sfatului orăşenesc alcătuit din cinci membri prove
niţi din rîndul orăşenilor care aveau vîrsta între 30-65 ani şi posedau
proprietăţi în vatra şi moşia oraşului ; ei erau aleşi de staroştii tuturor
corporaţiilor de negustori şi meşteşugari, preşedintele acestui sfat, cu
numele de magistrat fiind desemnat de Adunarea obştească a ţării. Ale
gerea membrilor Sfatului orăşenesc se făcea la începutul fiecărui an,
după 1 848 la doi ani ; cît priveşte numărul membrilor sfatului acesta a
sporit spre mijlocul secolului trecut de la cinci la 1r-8. De asemenea
guvernul ţării numea pe lîngă fiecare Sfat orăşenesc cîte un represen
tant al său cu titlul de comisar al cărui rol era să apere interesele mem
brilor clasei sociale dominante, ale boierimii 2.
Atribuţiile Sfatului orăşenesc erau în general de ordin adminis
trativ şi economic. Aşa de exemplu în sarcina sa a fost întocmirea pla
nului aşezării urbane. Aceasta presupunea mai întîi delimitarea hota
rului între vatră şi moşie apoi între moşie şi proprietatea boierească şi
mînăstirească din judeţ. Cu acest prilej s-au stabilit în vatra oraşului
pentru prima dată cvartalele pe culori şi mahalale, fiecare mahala aflîn
du-se în grija unor slujbaşi administrativi de rang inferior. Aşa de
exemplu la Vaslui existau în 1831 două cvartale - alb şi roşu - şi două
mahalale. Cît priveşte delimitarea întinderii vetrei s-a făcut odată cu
consemnarea prin catagrafie a numărului caselor. In acea vreme erau la
Vaslui 316 case, 333 familii, cîteva lăcaşuri de cult ( o mînăstire, o bi
serică, o sinagogă) şi o populaţie de 1459 locuitori precum şi mai multe
instalaţii industriale (o moară de apă, două ateliere meşteşugăreşti, două
f1erării) 3.
Tot în sarcina Sfatului orăşenesc mai erau cuprinse alinierea şi
pavarea străzilor, asigurarea curăţeniei, a salubrităţii, a iluminatu)ui
public, protejarea orăşenilor împotriva incendiilor de către un corp de
pompieri (pojarnici), alimentarea cu apă potabilă cu sacalele sau prin
conducte de olane, in fine alcătuirea unui buget propriu menit să asihttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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gure veniturile şi cheltuielile de natură edilitară şi administrativă. A
Leste venituri proveneau din taxele percepute din vinzarea băuturilor
alcoolice (accizele), a păcurii (dohotului), a mărfurilor de larg consum
(pîinea, carnea, luminările) din incasarea zeciuielii aplicate patentarilor
( meşteşugari şi negustori), a capitaţiei plătită de fiecare cap de familie
(site 30 lei pe an), a taxelor plătite de posesorii de mijloace de transport
(căruţe, harabale, birje etc.). Din aceste venituri erau asigurate chel
tuielile făcute pentru plata lefurilor slujbaşilor administrativi (pom
pieri , lampagii sau fanaragii), aprovizionarea Sfatului orăşenesc cu hîr
tie, cerneală, condici, lumînări, lemne de foc, mobilier, unelte pentru
pompieri, mijloace de transport, construirea şi repararea fondului imo
biliar al Sfatului orăşenesc, etc.
Cel mai vechi buget cunoscut pentru oraşul Vaslui este cel din
1 842 care a consemnat la venituri suma de 2438 lei şi 30 bani din care
900 lei proveneau de la patentari " · Un an mai tîrziu Bugetul oraşului
sporise la 4584 lei şi 60 bani din care au fost cheltuiţi 1524 lei pentru :
reparatul a patru căzi de apă pentru pompieri, leafa celor doi fanaragii
cu lumînările lor, construcţia unui şopron pentru tulumbele pompieri
lor, confecţionarea a 4 felinare (fanare), cercuitul cu fier a patru sa
cale .- După mai bine de un deceniu în 1 8 5 6 venitul oraşului s-a ridicat
la 9314 lei din care s-au cheltuit 8486 lei 6, iar în 1 859 bugetul Sfatului
orăşenesc consemna la venituri suma de 10056 lei şi 33 bani iar la chc!
tueli 968 1 lei şi 28 bani 7. Acest spor continuu al bugetului trebuie p!.iS
în legătură cu creşterea populaţiei oraşului de la 1 640 locuitori cîţi erau
în 1 832, la 4005 locuitori cîţi au fost consemnaţi în 1 845 şi la 4334 lo
cuitori înregistraţi in anul Unirii principatelor ( 1 859) M.
Din păcate procesul de modernizare al oraşelor şi tîrgurilor din
Moldova şi Ţara Românească din perioada regulamentară a fost frîn<.�t
considerabil de faptul că vatra şi moşia multora din ele se aflau încă în
stăpînirea unor minăstiri şi boieri, care în mod firesc impiedicau apli
carea intocmai a măsurilor menite să sprijine emanciparea orăşenilor.
Ceea ce era însă mai grav il constituia faptul că in această situaţie de
dependenţă feudală Sfatul orăşenesc era lipsit de venitm:)ile pe care tre
buia să le perceapă de la locuitorii aşezării urbane. In cazul oraşului
Vaslui se poate stabili de exemplu pentru anul 1859 ce proporţii cu
noaşte această privaţiune de venituri. Astfel in timp ce proprietarul
moşiei şi vetrei oraşului, boieroaica Elena Şubin născută Ghica obţinea
anual un venit de 73985 lei rezultat din încasarea taxelor de la scaunele
(mesearniţele) de carne, de la mascuri, de la darea pităriei, darea co
vrigăriei (adică pentru pîinea albă de lux, darea tălpălăriei, de la otcupul
păcuriit de . la d�a ��n�ruluhşi, a tutunului şi . a. vinului,:. a. mortastpiei ,
de la darea rachiulm, a besmenului locurilor, SfatUl orăşenesc ·: dispunea
de un venit de şapte ori mai mic şi anume de 1 0056 lei şi 33 bani 9.
Pentru a scăpa de dependenţa feudală vasluienii se ridicaseră la
luptă ca un singur om încă din secolul al XVIII-lea, acţiune care a cul
minat cu o adevărată "răzvrătire" in 1 823 pe timpul domniei lui Ioan
Sandu Sturza şi care s-a incheiat abia in 1825 to, anul în care Elena
•.
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Şubin a devenit stăpîna tîrgului Vaslui "cu toate seliştele de prin pre
j ur dupf1 scrisori " 1 1 • Trei deceni i mai tîrziu în 1 854 vasluienii au încercat
din nou să conteste legalitatea drepturilor de
proprietate ale
Elenei
Şubin asupra moşiei şi vetrei tîrgului dar ancheta deschisă cu acest
prilej, pe timpul cît Moldova s-a aflat sub ocupaţia austriacă s-a încheiat
în 1 857 dînd cîştig de cauză tot proprietarei 1 2 ; atunci tîrgoveţii n-au
recunoscut această hotărîre şi drept urmare ei au întocmi t o nouă jalbă
de protest semnată de 27 dintre localnici printre care erau : C. Tătaru,
St. Epure, Ioan Timco, Vasile Tapize, în frunte cu starostele de negustori
anume Trif Botezatu, calificat de ispravnicie drept "capul răzvrătiţi
lor" ; ::.
Noi încercări pentru emanciparea orăşenilor s-au mai făcut şi în

1859 cînd din nou proprietara Elena Şubin a cîştigat procesul cu vas
luienii. Cu toate acestea în cursul luptei din deceniile 3 şi 5 ale seco

lului trecut vasluienii au reuşit să smulgă unele venituri ala oraşului de
ţinute multă vreme de proprietara acestuia şi anume dreptul de a avea
căsapii şi pitarii proprii

( 1 836), dreptul de indestulare a oraşului cu pîi
(1 843) '"·

n e şi lumî�ări prin strigare la mezat

.In lupta lor pentru libertate, dreptate socială şi economică vaslu
il'nii au mai avut de partea lor, la mijlocul secolului trecut, organele
administrativ e judeţene şi centrale, pe timpul cît Mihail Kogălniceanu a
deţinut funcţia de ministru de interne în Moldova. Pentru a-şi redobîndi
mai uşor drepturile încălcate de proprietara oraşului, obştea acestuia a
solicitat guvernului ţării încă din 1857 - în timpul luptei care angajase
intregul popor român pentru unirea principatelor - transformarea ora
şului într-un municipiu. In cererea lor tîrgoveţii i nvocau faptul c[\ aşe
zarea lor era lipsită de unele i nstalaţii moderne, d atorită faptului că
Elena Şubin nu se ocupa de cmand parf'a lor iar ei nu avf'au mijloace-le
materiale suficiC'nte pentru a rezolva singur i principalele lor cerinţe 1 �' .
Domnia lui Alexandru Ioan Cuza a însemnat o adevărată cotitură
istorică în dezvoltarea aşezărilor urbane d i n Principatele Unite menită
să contribuie la modernizarea lor la nivelul aşezărilor similare d i n ce
lelalte ţări europene. Noul domn al cC'lor două ţ[tri unite pe vecie prin

voinţa maselor populare îşi anunţa chiar de la începutul guvernării , prin
mesajul adresat poporului român, la 8 februarie 1859 i n te nţi a de "pu
nere în lucrare a reformelor ce sînt menite de a i ntroduce în soci etatea
noastră marile principii ale staturilor m oderne"

H;.

In cei şapte ani cît a durat domnia sa ,nu numai că acesta şi-a în
deplinit întocmai promisiunile făcute î n faţa naţiunii române, n u numai
că a reuşit cu sprijinul oamenilor politici cu care a colaborat în dea

proape, în frunte cu Mihail Kogălniceanu, 'să )ntăreasc:ă şi să desăVîr
ş ească unirea principatelor (1862) dar să şi înfăptuiască un mare ruimăr
de reforme me ni te să pună bazele statului modern român, printre ele a

fiindu-se şi cele privind emanciparea oraşelor şi tîrgurilor, cum ar fi
unificarea administrativă a celor două oraşe de frontieră Focşani (Foc
şanii munteni sau de sud şi Focşanii moldoveni sau de nord), legea con
siliilor judeţene, legea comunală. In acelaşi · �cop in 1859 minisţ� de
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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i nterne de atunci a cerut prefecţilor să verifice actele de proprietate ale
particularilor asupra tîrgurilor şi oraşelor. Cu acest prilej nu numai că
mulţi dintre proprietari au refuzat să prezinte actele lor de stăpin�e,
dar la ancheta deschisă de organele administrative centrale s-a constatat
flagranta ilegalitate şi abuzurile săvîrşite de aceşti proprietari particu
lari c-are-şi depăşiseră atribuţiile lor cu privire la impunerea localnicilor
la dări în bani, in natură şi in muncă 17. La Vaslui în această culpă s-a
aflat boieroaica Elena Şubin. Tot pentru frînarea abuzurilor, guvernul
Moldovei a impus proprietarilor de tîrguri şi oraşe să înfiinţeze în 1 8 6 1
candid î n care să fie înscrişi toţi bezmenarii, măsură menită s ă dea mai
multă stabilitate populaţiei urbane, deoarece mulţi dintre localnici opo
zanţi ai proprietarilor erau izgoniţi din oraşe şi tîrguri.
Totodată în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza s-au elaborat

o s�amă de dispoziţii cu caracter general privind emanciparea oraşelor

�i tirgurilor18 şi care priveau şi Vasluiul de ex. In 1 859 cele cu privire
la înfrumuseţarea oraşelor din toate ţinuturile, la înfiinţarea de pieţe
publice, la cnrăţirea uliţelor, la crearea caselor de teatru, precum şi a
grădinilor publice19, la const ituirea unei companii de pompieri (pojar
nici) pentru stăvilirea incendiilor20, la stîrpirea cerşetorilor din oraşe şi
tîrguri21 iar în 1 860 la crearea şcolilor publice şi întreţinerea lor de că
tre municipalitatea locală22• In legătură cu crearea şcolilor publice cre
dem că merită să ne oprim puţin asupra circularei Ministerului Cultelor
şi Instrucţiunii publice din Moldova din 1861 trimisă la toate munici
palităţile din principat prin care se cerea să se prevadă în bugetul ora
şului fonduri pentru funcţionarea şcoalelor comunale (pentru clădire,
profesori, mobilier) "una din lipsele de căpetenie de care sufăr şcoalele
ţării şi care este o mare piedică la o desvălire solidă pentru ele
se
mentionează în circulară - este necontestata lipsă de localuri proprii
pent �u aşezarea lor, şcoalele primare mai cu seamă aşezate pentru cea
mai mare parte numai în case cu chirie adesea cu totul neîncăpătoare,
rCm situate sau ruinate, expuse la strămutări în mijlocul cursuluî sînt
acelea care merită o cît mai grabnică inbunătăţire... Invăţămîntul pri
mar este baza gradurilor superioare de instrucţiune menite prin urmare
a fi îngrijite cu osebire de aşezat pe o bază cît se poate mai solidă atit in
privinţa intelectualităţii cît şi acea materială. . . Timpul facerii noilor
bugete este de faţă şi iată ocasiunea cea mai favorabilă cînd municipalitatea
poate prevedea mijloacele trebuincioase spre a da şcoalelor o bună în
zestrare cu localuri mobilate şi alte obiecte de întreţinere în un mod
corespunzător caracterului unor asemenea aşezăminte şi demnitate co
munelor cele poseda" -, mai adaugă această circulară23. Tot în 1 860
s-au mai dat dispoziţii privind sistematizarea edilitară a oraşelor prin
grija unui arhitect local şi pe baza unui plan bine chibzuit 2", asigura
rea binalelor împotriva incendiilor25, uciderea ciinilor vagabonzi26, mu
tarea cimitirelor de lîngă biserici în afara aşezării urbane27, crearea u-

nui corp de jandarmi pentru menţinerea ordinei28 iar în 1 8 6 1 alcătui
rea unui sreviciu de curăţire a coşurilor caselor29, în fine, angajarea de
doftori care să asigure sănătatea locuitorilpr30.
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Din păcate intenţiile bune ale guvernului pentru emanciparea ora
şelor erau împiedicate de existenţa încă a unor instituţii feuda�e 1n aşe
zările urbane şi mai ales a stăpînirii unor proprietari reprezentanţi ai
clasei sociale dominante în viaţa statului. Drept urmare la sfîrşitul anu
lui 1 860 la intervenţia prefectului judeţului Vaslui s-a cerut transfor
marea capitalei judeţului în municipalitate. ln noua situaţie adminis
traţia locală ar fi primit sprijin material susţinut din partea statului
pentru modernizarea instituţiilor, totul pornind de la faptul că în toam
na anului 1859 Ministerul Lucrărilor Publice din Moldova îndatorase pe
orăşenii din Vaslui să înfiinţeze pieţe, grădini, clădiri publice, să stră
mute cimitirul la marginea oraşului31 • Şi pentru că pentru realizarea a
cestor obiective lipseau mijloacele materiale prefectul judeţului Vaslui
propunea crearea municipalităţi "după voinţa de obşte" şi sporirea bu
getului acesteia cu noi mijloace locale. Propunerea sa a găsit audienţă
deplină la Iaşi astfel că la 19 august 1860 prin jurnalul Consiliului de
Miniştri s-a hotărît crearea r municipalităţii la Vaslui iar la 26 august
Mihail Kogălniceanu propunea domnitorului Alexandru Ioan Cuza ca
preşedinte al consiliului municipal Vaslui un localnic pe Ştefan Anghe
luţă. Drept urmare la 1 1 septembrie domnul Moldovei a semnat decre
tul cerufl2. De fapt preşedintele consiliului municipal fusese ales de
obşte prin vot în cadrul unor alegeri locale din rîndul a 14 candidaţi,
personalităţi care se bucurau de preţuirea orăşenilor3..1. Ca urmare a în
fiinţării municipalităţii la Vaslui a fost desfiinţată epitropia oraşului
creată odată cu aplicarea regulamentului organic (1831), iar la 30 de
cembrie 1860 Consiliul de miniştri al Moldovei trimitea o circulară tu
turor prefecturilor de judeţ cu precizarea că de acum averea epitropiei
trecea automat în seama municipalităţii nou create, comisia de validare
însărcinată cu această lucrare fiind formată din prefect, preşedintele Tri
bunalului şi încă doi orăşeni:VO .
Primul consiliu municipal la Vaslui a fost alcătuit din cinci mem
bri şi anume : Ştefan Angheluţă ca preşedinte, Ion Cotăescu şi Iorga Pe
tală ca membri şi Alecu Răşcanu şi Dumitru Vasiliu în postura de can
didaţi 35. l n noile condiţii consiliul municipal a luat o serie de măsuri
pentru modernizarea oraşului. Din punct de vedere economic s-a majo
rat numărul prăvăliilor cu mărfuri de primă necesitate : pîine, carne,
lumînări , majoritatea instalate în piaţa centrală. Cît priveşte dreptul de
vînzare al mărfurilor el era acordat negustorilor anual prin licitaţie,
cînd se încheiau contracte cu consiliul municipal în care erau prevăzute
obligaţiile negustorilor : procurarea de marfă în cantitate suficientă, de
bună calitate şi la preţul stabilit trimestrial de consiliul municipal36•
Astfel, în 1860 pîinea se vindea cu 1 8 parale, cea superioară numită şi
j i mna în greutate de 400 dramuri (un dram=3,227 gr) şi cu 28 parale
cea obi,şnuită. ln alte oraşe preţul piinii era altul de ex. la Tg. Fru
mos 44 parale jimna şi 24 parale cea obişnuită, la Piatra Neamţ 38 pa
rale jimna şi 20 parale cea obişnuită, la Birlad 36 parale jimna şi 24
parale cea obişnuită37. Tot prin contracte se interzicea specula� şi se
prevedeau amenzi aplicate contravenienţilor30•
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Din punct de vedere edilitar se constată din 1 860 o preocupare pen
tru repararea străzilor oraşului şi mai ales strada principală care lega
Tg. de Jos cu Tg. de sus aflată "într-o netrebnică stare" şi care de alt
'
fel lega oraşul cu Iaşii, capitala Moldovei pînă la 1 862 .0. De asemt"nea
este semnalat i nteresul pentru curăţenia străzilor oraşului ; astfel se
face o propunere consiliului municipal pentru construirea a 4 care trase
de cîte doi boi - după modelul celor existente la Iaşi - pentru ridi
carea gunoaielor de pe uliţă, apoi o alta pentru pietruirea străzilor prin
contribuţia bănească a obşteiH. In privinţa construirii caselor se iau mă
suri pentru dărîmarea celor făcute din lemn uşor inflamabile şi înlocui
rea lor cu altele din zid dar numai cu aprobarea arhitectului oraşului in
sarcina căruia se afla sistematizarea modernă edilitară. Cu acest prilej
aflăm că la Vaslui erau în 1 8 6 1 două hanuri din lemn lîngă biserica cu
hramul Adormirea şi un local cu funcţia de cazinou (cazina)42. S-au mai
l uat apoi măsuri pentru repararea unor clădiri mai vechi in care se
ilflau : Prefectura. Tribunalul civil, Şcoala publică, etc."3. O preocupare
aeosebită se manifestă acum şi pentru luminatul oraşului în timpul nop
ţii. Pînă la 1 859 oraşul a fost luminat numai cu 18 felinare (fînar{') <!
flate în grija a 4 fanaragii . In 1860 numărul felinarelor a sporit la 40,
din care 20 m a i mari şi 20 mai mici , instalate în piaţa centrală ; către
sfîrşitul aceluiaşi an numărul felinarelor a sporit la 50 felinare mari""
ca cele din Iaşi de pe Uliţa mare, fixate pe stîlpi de lemn de stejar � i
alimentate cu gaz fotogen. In acest sens s e făcuse şi un deviz care pre
vedea suma de 425 galbeni pentru confecţionarea lor de către un an
treprenor45. Un an mai tîrziu în 1 8 6 1 s-a intocmit un contract avînd 1 4
articole prin care s e stabilea modul d e funcţionare al felinarelor ; tot
cu acest prilej numărul felinarelor a sporit la 56 "6. In anul următor iar
a sporit numărul felinarelor şi anume la 70 deoarece unele din ela lu
minau şi alte străzi din afara pieţii centrale. Leafa celor 5 fanaragii se
ridica la 50 Iei pe lună de fiecare iar consumul de gaz pentru fiecare
felinar era pe noapte de 80 dramuri ceea ce însemna că pentru un an
oraşul avea nevoie de 3660 ocale de gaz pentru aceste felinare"7.
Tot din punct de vedere edilitar s-a luat măsura in 1 862 strămu
tării pieţei din centrul oraşului la marginea acestuia, mai ales că ea
servea şi de iarmaroc unde se vindeau vite şi grîne, iar în anul următor
s-a propus crearea unui .. avuz" (havuz de fapt, o fîntînă ţîşnitoare) în
piaţa centrală şi a unui ..lagum" (de fapt a unui canal) oentru scurge
rea apei murdare pe cheltuiala obştei48. Această din urmă lucrare costa
375 galbeni şi fusese angajată printr-un antreprenor anum e Calciu To
dorache, în fine se iau măsuri pentru aducerea de piatră pentru pava·

rea uliţelor49.

In atenţia autorităţilor locale a mai stat şi problema combaterii in
cendiilor. Pînă la 1859 existau _în oraş 6 pojarnici adică pompieri plătiţi
pe an cu 2880 lei, sumă prevăzută în bugetul oraşului. Din 1 860 numă
rul pompierilor a sporit la 15 ; aceştia erau dotaţi cu 6 sacale, 12 cofe,

4 topoare, două scări , o droagă 50• Incă din 1 859 se construiesc în :oiaţa

centrală a oraşului un bazin pentru strîngerea apei necesare la com-
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baterea incendiilor" ! iar pentru semnalarea focurilor izbucnite se ridicase
u n turn înalt din lemn,un foişor, care domina oraşul prin înălţimea l u i .
C a pompieri care vegheau î n acest turn s e mai aflau a l ţ i i urcaţi în clo
potniţele bisericilor;;2•
Din 1 862 s-au luat măsuri pentru sistematizarea oraşului prin tra
sarea unor noi străzi, racordan•a altora mai vech i ; în acest scop fusese
angajat de către municipali tate un geometru anume Emanuil Vinclaru
care urma să întocmească ş i planul cadastral al
oraşului, pri mul plan
de factură modernă r.:l .
In legătură cu invăţămîntul s-au obţinut noi realizări în epoca
domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Pînă la Uni rea Principatelor fu ncţi
onase la Vaslui o şcoal[l publică înfiinţată în epoca regulamentară ale
cărei cursuri începuseră la 1 decembrie 1 8 4 1 (aşa dar în 1986 s-au îm
plinit 145 ani de la acest evcniment)ii". Această i nstituţie de culturr1 cre
ată cu sprijinul material al Elenei Şubin, proprietara moşiei
şi vctrci
oraşului a funcţionat la început într-o casă particulară închiriată (for
m ată din 2 clădiri u na pentru şcoală, alta pentru l ocuinţa învăţătorului
Gh. Galeri). Doi ani mai tîrziu, în 1 843 s-a l uat iniţiativa construirii u
n ui local propriu pentru şcoală pe un loc di\ruit tot de Elena Şubin··,:•. La
început şcoala publică din Vaslui a fost m ixtă dar m a i tîrziu din ca s-a
�eparat o şcoală de fete în 1 858'•1;. Pc timpul domniei lui A l exandru Ioan
Cuza (în 1 860) şcoala de băieţi avea 4 clase aflate într-o casă a statul u i
d a r neîncăpătoare şi care necesita reparaţii în valoare de 1 2Jl33 lci�7.
In scopul î rr>bunătăţirii condiţiilor de ])redare în toamna anului 1 R60
învăţătorul din această şcoală anume G. Chrisonalea a alcătuit un mP.
moriu prin care cerea procurarea de mobilier pentru şcoală (bănci, mese.
scaune), construirea unei bud1tării şi cum părarea unui clopoţel pentru
sunat eleviFlil. Intr-un alt docu m ent din acea vreme se arată că l ocalul
pre:1 mică, situaţie care
scolii era necorespunzător iar curtea acesteia
necesita expropierea unor curţi şi clădiri vecine. într-o stare simil ară
se

afla şi şcoala de fete. De aceea în 1 863 Ministerul Cultelor şi Instruc
ţiunii publice a alocat suma de 300 galbeni pentru construirea unor noi
localuri pentru cele două şcoli, sumă însă ])rea m ică deoarece mai ne
cesita un adaos de 700 galbeni precum şi lemnul pentru construcţie59.

In ceea ce priveşte starea sanitară a l ocuitorilor aceasta a fost pre
cară in epoca regul amentară, in oraş neaflîndu-se stabilit nici un medic.
I n schimb din 1 849 fusese înfiinţat u n spital particular de către postei 
nicu! Dumitru Drăghici, spital numit ,.spitalul l u i Drăghici" no. După u n
deceniu de l a funcţionarea spitalului obştea oraşului a cerut numire�•
unui "doftor" pentru îngrijirea bolnavilor săraci1i l , deoarece la spital nu

aveau acces decît cei c u da,re de mînă. Din păcate nici în 1 8 fi l aceast{l
cerere n-a fost împlinităfi:l. In schimb în oraş îşi desfăşura activitatea o
moaşă încă din 1 85 1 pe nume Profira Teodorache plătită cu 75 lPi pe
lună, o leafă m i că în comparaţie cu leafa moaşelor din alte oraşe, de
ex . la Tg. Nea m ţ leafa era 100 lei pe lună iar la Piatra Neamţ de 150
lei6:1. lmbucurător este faptul c ă d i n 1860 este semnalată l a Vaslui cxis-
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tenţa unei farmacii (spiţerii) ţinută de Costache Rasardi care procura
medicamente nu numai orăşenilor 'dar şi unităţilor militare din zonă1>4.
ln legătură cu spitalul din VaslUi s-au păstrat unele date privind
pe pacienţii acestuia. Aşa de ex. medicul primar · al districtului Vaslui
Manstein indica chiar numărul pacienţilor pentru o anume perioadă cum
ar fi sfîrşitul anului 1861 ; atunci el a consemnat 15 bolnavi rămasi în
continuare în tratament, spitalul avind trei secţii şi anume una pe�tru
boli interne, alta pentru chirurgie şi a treia pentru boli venerice. In 1862
acelaşi medic arăta că în spital au fost trataţi. 237 pacienţi din care 167
bărbaţi. Din aceştia s-au vindecat 215 (90�/o), au decedat 9 (2,5�'o) au ră
mas nevindecaţi 9 (2,5%) şi alţi 14 (5%) au rămas mai departe pentru a
fi trataţi în anul următor. Din cei 8 1 pacienţi aflaţi în spital în trimes
trul IV1 1 862, 53'�o din ei erau trataţi la secţia boli interne, 1 7u/o la sec
ţia de chirurgie şi 30% la secţia de boli venerice ; cît priveşte vindeca
rea lor a fost în procent de 5 1-81 "/o cel mai mare fiind la secţia de boli
venerice';- Credem că mai trebuie reţinut faptul că la spitalul din Vas
lui numit în documente şi "spitalul civil" au fost internaţi în anii
1 860- 1862 şi padenţi militari în termen, pentru hrana şi medicamentele
lor alodndu-se dte 3 lei pe zi. Evidenţele statistice privind această ca
tegorie de pacienţi sînt parţiale de ex. în primul trimestru al anului 1 8 6 1
a u fost internaţi 16 militari iar în trimestrul doi al aceluiaşi a n nu
mai 7 ;1;.
Cum arăta oraşul pe timpul lui Alexandru Ioan Cuza ? Domnul a
t re c u t prin oraş de mai multe ori dar s-a consemnat numai cea din 3
apri l ie 1 862 atestată de o telegramă din Iaşi adresată prefectului jude
ţului astfel "lnălţimea sa astăzi la orele 11 şi 3/4 dimineaţă au trecut
prin Vaslui spre Iaşi" 6;_ Despre înfăţişarea oraşului s-a păstrat o de
!'criere din 1 845 a unui anonim. Iată ce scrie acesta într-o corespondenţă
de presă
"Iată-mă de cîteva zile în Vaslui pe carele ca călător l-am
cutrcerat de jur împrejur, i-am văzut frumuseţile, i-atn cercetat zidi
riie publice jocurile, preumblările, adunările, etc ... Vaslui-ul capitala ţi
nutului de asemenea numire rezidenţia isptavniciei şi a judecătoriei se
aflii spre siost de la Iaşi în depărtare de cinci poşte pe un podiş într-o
poziţie foarte plăcută ... oraşul în sine este mic - scrie mai departe a
cesta
croit însă împrejurul unui cuadrat ce slujeşte de piaţă publică
�i durat din dughene proaste. De abia în partea despre răsărit se înalţă
vre-o şase-şapte case boiereşti şi o biserică de piatră zidită încă de dom
•lul Ştefan (adică de Ştefan cel Mare) . . . alăturea cu biserica pe m uche
�P vcdf' încă si temelia caselor zidite tot de domnul Ştefan. . . tot lîngă
bisPricC:i se afl şi şcoala naţională pentru începători într-o casă mică . . .
tîrgul l'ste proprietatea d-sale M-me Şubin . . . " 68 • După cîteva decenii u n
călător francez prin Moldova care a stat trei luni î n primii ani ai dom
niei lui Alexandru Ioan Cuza ne-a lăsat o descriere interesantă asupra
oraşului şi anume "ln zori eram la Bîrlad, altă capitală de district, alt
tîrg c.onstruit cu case din lemn şi vălătuci, valea urcă tot timpul îngus
tîndu-se, dealurile sînt mai înalte şi mai puţin împădurite, păşunile sînt
aici uscate iar culturile mai rare ; totul se schimbă, totul înverzeşte în
imprejurimile Vaslui-ului. Acest oraş se află în mijlocul unei vîlcele su•.

-
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rîzătoare, pe o măgură pe care o împ�dob� te ca uri amfiteatru. In mij
locul livezilor sale, dominate de strălucitoare clopotniţ� care reflectă de
departe razele soarelui, această mică localitate are . · un aspect plăcut.
Iluzia încetează din moment ce intri în localitate. Aceleaşi construcţii
din scinduri şi vălătuci, tot timpul întîlneşti animale şi păsări care aglo
merează uliţele, porcii blînzi se plimbă chiar prin curţi şi prin camerele
hotelului... trebuie să menţionez că turnul pompierilor este un eşafodaj
înalt cu podea superioară unde se ajunge pe o scară şi unde veghează un
pompier avînd puşca în mînă ; el se afla acolo în timpul anului fiind
schimbat periodic de un altul" 69,
Descrierea călătorUlui francez ca şi documentele de arhivă consul
tate confirmă faptul că pe timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza ora
şul Vaslui a cunoscut o periopdă de înnoiri semnificative în toate sec
toarele sale de activitate, pe linia modernizării, cu sprijinul efectiv al
organelor politice şi administrative centrale ale Moldovei la început apoi
nle Principatelor unite. Cît priveşte emanciparea orăşenilor pe drumul
dezvoltării capitaliste aceasta s-a desfăşurat cu mai mllltă intensitate şi
a fost un corolar al modernizării aşezării urbane, fenomen istoric care
este comun şi altor tîrguri şi oraşe din Principatele unite, în această
perioadă.

Ş
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LA MODERNISATION DE LA VILLE VASLUI A L'll':POQUE
DU REGNE D'ALEXANDRE IOAN CUZA

Resume
Utilisant une riche litterature historique et surtout des document.o; publies
e t des archives de B ucarest et de Jassy, l'auteur presente le processus de mo
dernisation de la ville de Vaslui entre 159-1866 reflete dans la reorgani:sation
administrative locale concernant : Ia vente des produits et des marchandises dans
le marche et dans les boutiques, la construction des
bâltiments pa.t"lti·cmli.ers et
publiques (les ecoles), des places publiques, des rues dans les limites d'un plan
sys tematique, l'action de nettoyer les rues, l'eclairage des rues pendant la nuit,
la defence contre le fleau des incendies, l'assurence de l'assistance medicale <1
l'hâpital civil, etc. ; J'etude comprend aussi deux de la viile descriptions peu connues-faites en 1845 et 1859/1860.
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
VD-VIU, 1985-1986

CONTRIBUŢIA MATERIALA A POPULAŢIEI DIN JUDEŢUL
TUTOVA LA PURTAREA RAZBOIULUI DE INDEPENDENŢA
FELICIA N EGRE
VALENTIN NEGRE

Alături de populaţia din celelalte judeţe ale ţării, locuitorii din
judeţul Tutova au contribuit la susţinerea materială a războiului de in
dependenţă prin mai multe modalităţi : suportarea unor rechiziţii de ani
male şi produse necesare armatei ; rechiziţionarea unor căruţe cu cai
şi care cu boi pentru asigurarea transporturilor militare ; donarea de
sume mari de bani, pîine, făină şi alte alimente, efecte, diferite obiecte
şi animale pentru dotarea armatei române ; strîngerea de sume de bani
în mod special pentru cumpărarea de arme ; constituirea unor comitete
pentl)l strîngerea de fonduri şi efecte pentru răniţi şi îngrijirea răni
ţ ilor etc.

A. Rechiziţiile
Ca şi locuitorii celorlalte judeţe, in conformitate cu Legea asupra
rechiziţiilor militare! din 22 aprilie/4 mai 1 877, tutovenii au contribuit
la susţinerea războiului pentru independenţă prin suportarea rechizi
ţiilor de diferite produse, materiale, (obiecte) şi animale necesare apro
vizionării sau dotării armatei. La 1 7/29 mai în tabelul trimis de Minis
terul de Interne Ministerului de Război, tabel care cuprinde judeţele şi
plăşile unde se pot face aprovizionări în interes militar, la judeţul Tu
tava sînt trecute plăşile : Corod, Tîrgul, Pereschiv, Semila, Tutova, adi
că toate plăşile j udeţului2, au făcut obiectul rcchiziţiilor în judeţul nos
tru : pîinea, grîul, fasolea, lintea, mazărea, bobul, brînza3 etc. Au mai
fost rechiziţionate vite de măcelărie (boi, vaci, oi şi berbeci) şi cai". Pen
tru necesităţile de transport ale armatei române, ale autorităţilor ro
mâne şi mai ales ale armatei ruse în trecere au fost rechiziţionate care
cu boi şi căruţe cu cai". De asemenea, au fost rechiziţionate - tempo
rar - unele clădiri3.
Rechiziţiile
_
a_les ahme ntare)
_
tizate pe JUdeţe,
pectiv. Numărul

�

�u s-a� făcut a întîmplare. Cantităţile de produse (mai

ŞI � um �rul ammalelor necesare armatei au fost repar
_

echitabil, ţmindu-se cont de posibilităţile judetului
res
'
de cai destinat rechiziţiilor în fiecare j udeţ a fost sta

bilit în urma unui recensămînt. Pentru judeţul Tutova se hotărăşte ca
din 200 "cai de lucru" să se rechiziţioneze 66 şi din 8.280 "cai ordinari"
să se rcchiziţioneze 827.
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Pentru autorităţile tutovene problema rechiziţiilor este o problemă
foarte greu de rezolvat : pe de o parte ele trebuie să îndeplinească ordi
nele organelor centrale privitoare la rechiziţii, iar pe de altă parte tre
buie să rezolve pe plan local problema rechiziţiilor în aşa fel încît să
nu se stîrnească animozităţi şi incidente (nemulţumiri).
Prefectul judeţului Tutova este receptiv la ordinele superiorllor
trimiţînd lunar tabele cu rechiziţiile făcute şi raportînd despre cantită �
ţile şi calitatea produselor care ar putea fi rechiziţionateB.
Cu toată bunăvoinţa autorităţilor locale şi a populaţiei faţă de pro
blema rechiziţiilor, se ivesc şi greutăţi. Unele sînt legate de calitatea
produselor ce sînt sau ar trebui rechiziţionate !!. Alte greutăţi sint legate
de transportul produselor sau animalelor rechiziţionate. Astfel, la 28
septembriej 10 octombrie prefectura judeţului Tutova se plînge că sînt
"două zile astăzi de cînd stau 500 de oi şi 17 cai de rechiziţie neexpe
diate" în gara Bîrlad, din lipsă de vagoaneHJ.

O problemă foarte spinoasă a rechiziţiilor o constituie probl�a
supuşilor străini. Incă de la 22 martie/3 aprilie 1 87 7 Ministerul de Inter
ne dădea dispoziţii tuturor prefecţilor să scutească de cartiruiri militare
!?i rechiziţii pentru armată pe toţi supuşii străini aflaţi în ţara noas
tră11. In legătură cu nerespectarea acestei dispoziţii se cunosc reclama
ţii din partea unor supuşi străini ameninţaţi cu rechiziţiile
"Domnul
Guirard, francez avînd o exploatare agricolă la Ghidigeni în apropiere
de Bîrlad14 12, Powell "supus britanic, mare agricultor", locuind în jude
ţul Tutova13, mai mulţi "supuşi austro-ungari, proprietari de vite din
judeţul Tutova14. Nu se poate stabili cu precizie în ce măsură este vorba
de abuzul din partea autorităţilor sau este vorba de eludarea legii re
chiziţiilor de către unii mari proprietari români prin trecerea vitelor pe
numele unor supuşi străini.
Poate cel mai apăsător aspect al acestei probleme a fost rechiziţi
onarea de care pentru trebuinţele armatei române şi autorităţilor româ
ne dar mai ales pentru armata rusă în trecere. Prefectul judeţului Tu
tava, Vasile Mitrea, într-un raport adresat - la 28 mai/9 iunie 1877 Ministerului de Interne arată că prin judeţ au trecut peste 80.000 mili
tari ruşi (la care se adaugă artileria) şi, în plus, comisarul guvernului
n-a anunţat "ce oştire intră în judeţ, pe la ce puncte, ce cuartir le tre
buie şi ce care de transport" 15. Cu toate greutăţile obiective şi subiec
tive, după cum rezultă din raportul prefectului, autorităţile locale au
luat măsuri pentru a evita dezordinile şi inechităţile. Vasile Mitrea a
delegat cîte un subprefect la punctele de intrare a armatei ruse în ju
deţ ; aceştia "au cerut comandanţilor de unităţi ruseşti să nu se calce
semănăturile şi le-au pus la dispoziţie carele necesare ; pentru unele
transporturi plata s-a făcut imed�at, iar pentru altele s-au eliberat chi
tanţe, plata făcută compensînd atît dusul cît şi întorsul" 16. Autorităţile
au dat dispoziţie să se ia care atît din satele aflate în drwn cît şi din
satele ceva mai depărtate - pentru a nu se suprasolicita satele din
drum - dar nu s-au luat care din satele aflate la distantă foarte mare
(de 3-4 zile) . La 1 3;25 iunie, prefectura j udeţului Tut�va raportează
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că s--au rechiziţionat care pentru transportul a 1 00 de trunchiuri de fag
si carpăn necesare flotilei, din pădurea Grăjdeni, la staţia Bîrlad " 1 1.
Acest transport este raportat şi in "tabloul de rechizi ţiile făcute de ar
luata română p e timpul de la 1 la 15 iunie 1 8 77 din judeţul Tutova",
in care se arată că s-au folosit " 86 care cu cîte doi boi" 18• La 4 / 1 6 au
gust, adresîndu-se din nou Ministerului de Interne, prefectul judeţului
Tutova raporta că toate "căruţele luate prin rechiziţie de la acest ju
deţ au fost mai bune chiar decît se cerea", iar "caii aseminea erau aleşi
bun[ de transporturi" 19. In aceeaşi zi Prefectura de Tutova raporta Mi
nisterului de Interne că "cu ocazia trecerii pe aici a armatelor imperi
ale ruse, s-au procurat toate înlesnirile şi carele necesare de transport
conform convenţiei şi ordinilor domniei voastre însă domnii ofiţeri în
sărcinaţi cu luarea carelor de transport pentru unii au plătit cărăuşilor,
iar pentru alţii au lăsat chitanţe pe la primăriile respective sau pe la
locuitori" 20. La acest ultim raport prefectura anexa un tabel cu carele
rechiziţionate fără plată "pentru a fi achitaţi locuitorii ce au făcut ase
menea transporturi" 2 1 . Nicolae Zubcu Codreanu, în articolul publicat în
jurnalul ,,Travailleur" şi republicat în revista ,,Obşcina" 22, este de pă
rere că cea mai gravă lovitură dată situaţiei ţăranilor a fost "rechiziţi
onarea oamenilor cu carele pentru a transporta pe cîmpul de luptă di
ferite produse necesare armatei" 23.
Într-un "tabel centralizator al sumelor datorate de stat pentru des
păgubirea obiectelor rechiziţionate fără plată în virtutea legii din apri
l ie 1 877", Alexandru Pencovici trece pentru judeţul Tutova următoare
le sume
1 8 7 7 - aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie

5020
14242
13228
4 1 88 9
2494
16631
1 2840
385
670

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

- 3291 lei
96 lei
400 lei
o lei
2 1 8 lei
7 8 1 lei
194 lei

1 878 - ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
Total

===-

1 1 2379 lei2"

Tot în cadrul rechiziţiilor Bîrladul trebuie să pună la dispoziţia
armatei ruse în trecere clădiri pentru amenajarea unui spital şi a unu i
birou poştal. La 2 1 aprilie/3 mai primarul Bîrladului, Gannea, raporta
Ia Ministerul de Interne că a primit o adresă din partea "şefului superior
(al) spitalului militar rosianu (
rusesc), prin care anunţă sosirea pen
tru mîine 22 aprilie (/4 mai) a 420 bolnavi şi tot personalul spitalului (şi
care) nu se mulţumeşte cu casele de care s-ar putea dispune. Pretinde
cele mai bune case din oraş şi mai toate şcolile" 25. A doua zi Ministe
rul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, adresîndu-se Ministerului de In
=

terne, arată că printr-o telegramă, directorii şcolilor de băieţi şi fete din
Birlad se plîng că aceste şcoli vor fi închise pentru ca în localurile lor
să se organizeze spitale pentru armata rusă. Ministerul de Interne era
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rugat să ordone organelor locale din Bîrlad să pună la dispoziţia ruşilor
alte clădiri, pentru ca şcolile bîrlădene să nu se închidă26.
Se pare că şcolile din Bîrlad nu au fost închise. O dovadă este fap
tul că la 23 iulie/4 august ,.casa proprietăţii moşif'i Tîrgului Bîrlad"
roagă Ministerul de Interne să intervină pentru ca autorităţile ruse să
plătească chiria stabilită de comun acord pentru spitalul armatei impe
riale ruse, instalat în clădirile administratiei mosiei27. In această adresă
'
a. Casei proprietăţii moşiei tîrgului Bîrlad se arăta că maiorul rus Berg
- şeful spitalului rusesc - semnase cu autorităţile române un contract
pentru închirierea clădirii cu 1 798 lei pe 6 luni, dar Berg a fost înlo
cuit cu maiorul Gaberman, care "nu a semnat contractul invitînd partea
română să se adreseze inspectorului spitalelor ruseşti, Cosinski. la
..limnicea" 28. În încheiere, în adresă se arată că "ulterior şeful spitalu
l ui instalat în clădirea moşiei anunţă că toate spitalele ruseşti se mută
la Brăila, fără să menţioneze ceva despre plata chiriei. Ca urmare clă
direa a rămas goală şi cu chiria neplătită" 2'J.
Tot la Bîrlad, la cererea maiorului Berg, "şeful spitalului rosie
nesc", s-au dat pentru biroul poştal rusesc ,.două dughene compuse din
patru odăi proprietatea d(omnului) G. Vasiliu" ao. In urma plîngerii pro
prietarului, primarul Bîrladului, Samu, cere - la 7/ 1 9 decembrie Ministerului de Interne să intervină pentru ca biroul poştal al armatei
ruse să plătească proprietarului chiria stabilită prin contract - 20 de
poli imperiali pe 6 luni31.
Autorităţile militare ruse plătesc unele bunuri şi servicii puse la
dispoziţie de autorităţile şi populaţia din judeţul Tutova ; altele nu sînt
însă achitate, provocînd nemulţumiri şi fricţiuni între armata rusă şi
populu ţie32.

O altă problemă care se ridică în judeţul Tutova în timpul războiu
lui este legată de aplicarea Decretului din 8 /2 0 martie referitor la "în
deplinirea muncilor agricole în contul rezerviştilor" concentraţi33. Con
form acestui decret comuna era obligată să execute muncile agricole ale
rezerviştilor dacă aceştia aveau pămînt, sau să asigure "mijloace de vie
ţuiere" familiilor lor, dacă erau săraci34. Deşi pentru Tutova documen
tele referitoare la această problemă lipsesc, analizînd documentele pen
tru alte judeţe - de exemplu pentru judeţul vecin, Fălciu - putem afir
ma că, în general, locuitorii rămaşi în comune au făcut şi muncile re
zerviştilor. Au existat însă şi unele neînţelegeri şi abuzuri, după cum
rezultă din rapoartele unor ostaşi din Divizia 3 - în care ostaşii con
centraţi se pl î n g că ferreile lor sînt obligate să lucreze la arendaş, că li
se iau vitele la rechiziţie şi că sînt impuse la plata co n tri bu ţi e i perso
n ale';'. Chiar şi familiile unor ofiţeri întîmpină greutăţi. Astfel, Maria
Rt1şescu, soţia căpitanului Mihail Ruşescu din escadronul 2 al Regimen
tului 6 călăraşi, se plîng e la Ministerul de Interne că moşia sa Tatomi
re�ti (din judeţul V<� s l u i ), ipotecată de doctorul Cristodulo, a fost scoasă
în vînzare, deşi soţul ei este pe front. Maria Ruşescu solicită să se sus
pcnr' c vrmărirea şi vînzarea "în virtutea moratorului di� acest an, pînă
cîn d b:lrbatul meu se va întoarce de pe cîmpul de resbel" 36.
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B. Ofrandele tutovenilor
Atitudinea patriotică de sprijinirc a război ul u i de dt tre tutoveni
este ilustrată de documentele vremii pu bli ca te în cukger P', care tre
buie î n să coroborate cu informaţiile din presa vremii şi cu unele docu
mente inedite existente în arhive.
Conştienţi de faptul că, după c um spunea Kogălniceanu, "avPm
braţe dar nu avc>m p uşti ", tutovenii - populaţie şi autorităţi deo potri
v[l - participă la a cţiu n ea de donare de fonduri pentru armată sau pen
tru cumpărare de arme. Incă de l a 28 a priliej 1 0 mai 1 877 Vasile Mitrea,
prefectul judeţului Tutova, raporta la Ministerul de Interne că "Co n si
l i u l j u d eţea n a oferit astăzi pentru armat[t 1 2 000 lei" J..�. Din presa tim
pului aflăm că pentru organizarea acţi unii de colectare de fonduri pen
tru cu mp"1 rarea de• arme se creează un comitet : "la 4(/ H i) septem b ri e
1 8 7 7 , la Bîrlad, un ma re numi't r de ceUtţeni, î n t r uniţi î n l oca lul p ri m [t
riei, au alt•s co mi tvt u l care su se ocupe cu distribuil'ea listelor d e st r în 
gere a ba n il or pentru cumpărarea de arme" :1!!. La această întrunire unul
dintre vorbitori ar[tta c[t "ţa ra suferă de criză financiară şi fi ecare cet[l
ţean a da t şi t r e b u i e s[! cea spre acoperi rc•a n e v o i lor ce se simt în răz
boi u l ce p urtăm " "0•
Al[tturi de ceilalţi locuitori, evreii bîrlădeni se gî n desc să con tr i 
buie la sprijinirea războiului de independenţă a României. 1n aces t scop
la B îrl a d s-a constituit comitetul "Junimea israelito-romilnă" care a
î n ce p u t să colecteZl' bani, d eo arece - spUiwau ei - " n i Sl' i •n pum• sacra
dato ri e de a alerga î n aj u toru l bravilor soldaţi"' 4 1 . Aces t comitf't strînge
pentru a rm ată 225 lei în iunie 1 87 7"2 şi 4 020 lei în iulie',:;.
In armata română nu întîlnim învăţători sau profesor i d i n j u deţ ul
Tutova şi nici d i n tilte j udeţe, pentru că o dispoziţ ie a M i n i sterului de
Război îi s cu tca p e al cştia de serviciul militar"'• . D ocu m en tel e vremii a
testă în61 faptul ca la su s ţi n erea război ului naţional şi pop u l a r d i n ' 7 7
a u contribuit şi cadrele did ;J ct i ce tutovene. D upa c u m s e rclateaz[t în
!, Monitorul ofi cial"' din l 8j30 mai 1 [1 7 7 "vi bra nte sentimente dP s::�tis
facţ i e şi bucurie, prilej u i te de procl a m area i ndependenţei, au manifes
tat profesorii li ct:•ului din B îrlad"' '•·'•. Profesorul .Stroe Belloescu de l a
acest l iceu ş i î n v ăţă t orii tutoveni M . S tra tu lă (=Stratulat) ş i Dim itrie
Popa ofcr[t bani pentm armată "'; a) Într-o listă publicată în "Monitorul
oficial"' din 1 0/22 mai 1 877, al <'it u ri de alţi cetăţeni a i Bîrlad ului, c are
rloneazii pentru armata rome:1 n[t cai sau ban i , este tr c•c u t şi profesorul
Kelloescu, care fan, o donaţie d(• 300 dt• lc' i , " p en tr u a se face faţă chel
c uielilor ce necesiUt în prPzen t întreţinPrPa armatei româm·•• '• 7 ; b) La
� 0/22 · iunie învăţ ă torul M. Strat uU1 (Stratulat)' d!.' la şcoala di n comuna
Bogdăniţa, pl asa Simila, jud0ţul Tutova S<' adres eaz <1 revizorului şcolar
anunţînd C<i do m•ază pentru armat�l ,,jumatate din sa l ari ul meu d i n tri
l u n ia curentă aprilie 1 8 7 7 '' , adică 85 dl' lei"�' ; c) Î n noiembrie, prefectura
judeţul u i Tutova aducea la cuno ştinţf1 M i nis t e nul ui I n stru cţ i un i i Publice
că "domnul Dimitrie Popa, învăţătorul şcoale i din comuna Stăneştii, pla
sa Pereschivu, inspirat de sentimente patriotice ( . . . ) declară că oferZ1
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pentru răniţi cîte 5 (cinci) lei noui pe fiecare lună din salariul si.-,,, cu
începere de la 1 (/1 3) octombrie anul curent şi pînă la sfîrşitul rf'Sbe
Lului" -i!l_
Sub îndrumarea unor cetăţeni mai în vîrstă (de obicei profe!-'orii
lor) şi elevii contribuie la susţinerea războiului de independenţă. _-\ �tfel ,
Nicolae Petraşcu, elev la liceul din Bîrlad, a participat împreună c '..l a r
tiştii C. G . Robescu şi D. M. Serrea (din Tecuci) la o reprezentaţie tea
trală de pe urma căreia s-a strîns suma de 101 ,25 Iei, sumă don<-; 1 ;·: în
folosul ostaşilor români răniţi - prin intermediul "Comitetului C:·':J !ll 
nelor di n Tecuci" --�,_
Printre cei care donează bani pentru armată se numără reprezen
tanţi din diferitele categorii sociale. Un mare proprietar din Bîrl<-:d, l .
G . Diamandi. a răspuns la apelul "Comitetului central pentru ajutc:-area
.
armatei şi ostaşilor român i răniţi" oferind 1 000 de leP 1 • In acţiu n ea de
sprijinire a frontului se încadrează şi feroviarii din gara Bîrlad. ::are
donează o parte din salariul lor:;2 _ Totalizînd sumele donate pentn ar
mată şi pentru arme, Alexandru Pencovici - în lucrarea Requiziţiile �i

'l(randele pentru trebuinţele armatei române în războiul din 1 8 7 7-1878

(Bucureşti, 1 879, p. 40-4 1 ) - apreciază că tutovenii au oferit pentru ::·cJm
)ărarea de arme 33 323,62 lei şi pentru alte trebuinţe ale armatPi :-;oas
t rei 4 9 1 5 leF•:l.
La 6j18 aprilie primul ministru, I. C. Brătianu, cerea prefe.:: :ilor
din cîteva judeţe - printre care judeţul Tutova - să fabrice cîte 1 00 000
de pîini şi să le expedieze cu trenul la Bucureşti "pentru nutrimentul ar
matei române concentrate" .-,".
Bîrlădenii răspund cu promptitudine : la 7/ 1 9 aprilie prefectul ju
detului Tutova, Vasile Mitrea, raporta Ministerului de Interne : "Co!lsi
·
liu l comunal al urbei Bîrlad a oferit gratis pentru armată 20 000 oca
oîine. In curînd se va începe coacerea şi trimiterea la Bucureşti" ;,:,_ Cî
t�va zile mai tîrziu, la 1 5/27 aprilie 1 8 77, primarul Bîrladului, G a:1ea
1 <iane, Ganne) raporta aceluiaşi minister că ,.din 20 000 de pîini ofe-rite
dP comuna Bîrlad armatei române concentrate, s-au expediat 1\-ii:Jiste
I"Ului (de) Resbel 1 260 pîini la 1 0 /22 aprilie şi 3 160 ocale făină gr:·.1 Ia
1 4 / 26 aprilie", restul urmînd să fie trimis ulterior.-,r,. Aproximativ ace
leaşi cantităţi (de pîine şi făină) trimise sînt raportate şi de prefectul
judeţului Tutova la 22 aprilie/4 maP7• Intr-un nou raport adresat Mi
nisterului de Interne primarul Ganea arăta că, pe lîngă cele 1 2t:O de
pîini şi 3 lr1n ocale făină s-au mai expediat la 29 aprilie t 1 1 mai _hcă
5 200 ocale făină" :;s la Ministerul de Război . Ca şi alte judeţe, T'..1tov11
trimite, începînd din luna iulie, mari cantităţi de făină la Brăila -cen
tru facere a de pesmeţi" ;;n_ Totalizînd cantităţile de pîine şi făină do:1ate,
Pencovici arată că judeţul Tutova a oferit pentru armată 1 260 p î i:l i şi
15 647 kg făină şi mălai60.
Conform statisticii întocmite de Alexandru Pencovici locuitorii ju
deţului Tutova au donat armatei 28 boi şi vaci şi 23 cai. In "Mon !torul
oficial" din 1 2/24 mai 1 877 sînt trecute numele cîtorva din tutoYenii
care au donat cîte un cal pentru armata română : Elena State din Gol eşti ;
Grigore Phiton şi Smaranda Romaşcu din Tulcitu ; Eugeniu Voi :1escu
.•
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din Hapău ; Hereşcu Tuperman din Puieşti ; preoţii Gh. Avram, George
Mihai şi Scarlat Miclescu din Bîrlad ; Iacomu Ion Văidan din Fundeni li l .
I n "Monitorul oficial" s e arată c ă sătenii din diferite comune, în
tre care Bogdana, !băneşti, Floreşti, Puieşti, Dragomireşti, !veşti, au
donat 8 chile, 30J baniţe ş i 4 7 ocale de fasole ; cei din comunele Me
reşti, Bogdăneşti, Mînzaţi, Căpuşneni, !băneşti, Sîrbi
296 de ocale
de brînză, iar cei din Costeşti, Bogdăneşti, Ştirbei şi Vlădeşti
49 de
ocale de fasole li:!. I n total, tutovenii donează pentru armată : 1 1 7 ocaJe
fasole şi alte legume" 26 hectolitri şi 28 litri vin şi rachiu, 1 502 kg brîn
zi:'l şi caşcaval, 1 ham, 2 trăsuri, 1 8 sacili:l .
I ntr-un număr din ianuarie 1 878 "Monitorul oficial" publică o în
treagă listă cu tutoveni i care donează obiecte necesare pentru îngrijirea
răniţilor : a) locuitorii cătunei Buda, Anastasia Fotiade din Piteşti, locu
Itorii cătunei Diuga, Lascăr Popescu din Costeşti, Maria S. Popa din
Puieşti , femeiile locuitorilor din Rînzeşti, locuitorii comunei Orgoieşti,
Elenca Costache din Buda, Anica O. Zadig din Cîrjoani, Nicolau Mihă
lescu din Sîrbi, Maria Zena, Zulina Fataro şi Sofia Iosefescu oferă dife
r ite cantităţi de seamă şi petice de olandă pentru J1ăniţi ; b) locuitorii
comunei Bogdana (plasa Simila) au oferit armatei 15 şervete, 2 cămăşi,
6,5 coţi pînză şi alte obiecte ; c) locuitorii comunei Puntişeni au donat
armatei 155 coţi pînz<I pentru cămăşi, 18 coţi pînză de saci şi 4 pro
soape11" . Făcînd totalul obiectelor de îmbrăcăminte şi a materialelor ne
cesare îngrijirii răniţilor donate de tutoveni, Pencovici estimează urmă
toarele cifre 6 cojoace, 17 flanelc, 96,2H8 kg seamă, 1 427 feşe şi alte
rufe, etc.ti5.
La strîngerea ofrandelor din judeţul Tutova au contribuit mai mul
te comitete cetăţeneşti constituite la Bîrlad în timpul războiului. Incon
testabil, cel mai activ comitet a fost "Societatea damelor bîrlădenc".
-

-

C. "Societatea da111elor bîrlădene" şi răniţii

La 18/30 aprilie 1877 lua fiinţă, sub conducerea Mariei Rosetti-Roz
novreanu "Comitetul central al doamnelor din Iaşi pentru ajutorul şi în
grijirea răniţilor români". Iniţiativa locuitoarclor Iaşului a fost urmată ş i
i n alte oraşe ale Moldovei Bacău, Botoşani, Tecuci , Roman, Huşi, F<1l
ticeni, Piatra Neamţ, Galaţi, Suceava, Vaslui, Bîrladlili.
La 17 ;29 mai s-a constituit în oraşul Bîrlad un comitet al feme
ilor numit "Societatea damelor (=doamnl'lor) bîrlădene". Scopul consti
t uirii acestui comitet rezultă cu claritate din procesul-verbal încheiat la
constituire "de a veni în ajutorul soldaţilor români ce ar suferi răniri
din partea inamicului în apărarea ţării noastre" fii. Pentru realizarea
scopului propus s-a hotărît să se strîngă bani şi efecte prin liste de sub
scripţie. Printre bîrlădeni i care donează "Societăţii damelor bîrlădene'•
bani şi e fecte în scopul ajutorării răniţilor s e numără elev i i liceului şi
şcolii normale din Bîrlad. Ş i dintr-un proces-verbal păstrat în arhivă şi
din presa vrem i i aflăm despre o acţiune organizată de elevii bîrlădeni
sub îndrumarea profesorului lor Ioan Popescu. Fără să amintească
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rolul său, acest dascăl birlăd can suia la ziarul "Românul" că , "elevii
liceului din această urbe (Bîrlad), în unire cu cei de la şcoala normală.,
împinşi de sentimentul iubirii de patrie ( . . . ) dorind de a contribui şi ei
după pu tinţă în ajutorul militarilor români răniţi pe cîmpul de l uptă,
la 16 ale trecutei luni iunie au dat o reprezentaţie teatrală al cărui venit
cura t de 603,89 lei" a fost î n t redi nţat "Comitetului damelor bîrlădene"
care strîngea fonduri pentru răniţi�.

Societatea bîrlădencelor a folosit diferite modalităţi pentru a strîn

ge fonduri pentru răniţi. Printre ele se numără şi organizarea de spec
tacole şi conferinţe. Printre personalităţile invitate să conferenţieze la

Bîrlad se înscrie şi poetul Vasile Alecsandri. In octombrie 1877, bardul
de la Mirceşti întreprinde un adevărat turneu ţinînd conferinţe la. Pia
t ra Neamţ, Bacău, Iaşi, Galaţi, Bîrlad G!1 • După cum relatează liceanul
Nicolae Petraşcu, "regele poeziei" este întîmpinat la gară cu rnare fast
de că tre autorităţile locale în frunte cu prefectul judeţului şi de .către
profesorii şi elevii liceului şi şcolii normale 70• Conferinţa patriotică ţi
nut�� de Vasile Alec sa nd ri este un adevărat triumf, poetul fiind apl auda t
şi ovaţionat şi, în plus, .strîngîndu-se :;; i o mare sumă de bani pentru
răniţi. După cum relatează chiar poetul intr-o scrisoare către Iacob Ne
gruzzi, prin conferinţe .strinsese pentru răniţi 600 franci la Bacău, 700
franci la Piatra Neamţ şi 1 200 franci la Bî rl a d 1 1 •
în decEmbrie, societatea feminină din Bîrlad invită pe Vasile Ale
scandri să vină din n ou Î!1 Birlad pentru a ţi:1e o confe rinţă şi a citi din
poeziile sale, tot în scopul s trînguii de fonauri pt n i ru r�1niţi (mai exact
pentru spitalul mi litar tem)Jornr d i n or�.�). Neputind c nora : invita·ţia,
Alecsandri adresa "d<in1d(;r l.;î; · l;�d( n e· o scrisoare pri n care le anunţa
t rimiterea unui nu rn C1 r de no \ k : e).unplare din poemul său "Dumbrava
Hcşie", urmînd ca banii rezultaţi din valorificarea lor să fi e destina;ţi
î ngrijirii răniţilo r 12.

Dintr-un proces verbal din 10/22 se ptem b ri e aflăm că pînă la acea
dată ,!Societatea damelor bîrlădene'' a reuşit să s trîngă peste 9300 lei,
l a care se adaugă o mare cantitate de obiecte de îmbrăcăminte, alime nte
:. i echipament sanitar ���. Cu fondurile strînse pe liste de subscripţie de
i ni m oasele bîrlădence fondatoare ale societăţii s-au cumpărat patru cor
turi mari (cu o capacitate de 8-1 0 locuri fiecare) şi s-au trimis la Turnu
Miigurele pentru a servi la organizarea unui spital de campanie. Acest
� pita! nu era încă organ i zat la 1 4/2(} iulie pentru că la acea dată medicul
Hus scria de la Turnu Măgurele "Comi tetului central al doamn�lor din
laşi" că "se află sute de răniţi în cea mai m are mizerie" şi că se va or
ganiza un lazaret ( = spital volant) atunci cînd vor sosi a ce le patru cor
turi donate din partea onorab(ilului) Comitet de doamne din Berlad"· î�.
Cele patru corturi, purtînd emblema judeţului Tutova, au fost a}xovi
zionate cu cele necesare răniţilor (medicamente, hrană, efecte) de so ci P 
tatea bîrlădeană pe toată durata războiului ;:..

începînd cu ultimile zile ale lu n i i s ep tem bri e , l a Bîrlad a fun c ţionat
un spital militar temporar pentru îngrijirea răniţilor trimişi din spitalul
Tum u I\'Iăgurcle care devenise n e în căp ător . Încă de la 1 7/29 septembrie,
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într-o scrisoare adresată Mariei Rosetti-Roznovanu la laşi, conducerea
"Societăţii damelor bîrlădene" exprima regretul că · nu va putea celabora
cu "Comitetul central din Iaşi" netrimiţind acestuia din urmă sumele a
dunate pentru răniţi şi motiva acest gest prin faptul că in Bîrlad se
aştepta sosirea unui transport de răniţi pentru care societatea· bîrlădeană
trebuie să pregătească un spital temporar. Scrisoarea era semnată de
"membrele comitetului" C. J. Diamandi, Anna Gane, C. Codrescu, Jose
phine Stourza, A. S. Rosetti, E. Lepadatu şi Aristiţa Nano 76,
Concomitent cu "damele birlădene" fac pregătiri pentru primirea
răniţilor la Birlad şi autorităţile : la 1 3/25 septembrie primarul oraşului
Bîrlad, Ganne, se adresa episcopului de la Ruşi cu rugămintea să aprobe
ca mai multe călugăriţe de la mănăstirea Adam să participe la îngri
jirea răniţilor ce vor sosi. Prin rezoluţia episcopului Iosif se dădea dis
poziţie ca să te telegrafieze "superioarei monastirei Adam să se trimeată
atîtea monahii (= călugăriţe) cîte vor fi de trebuinţă la spitalul Bîrlad
pentru răniţi 77.
Spitalul militar temporar din Bîrlad, organizat de "Societatea dame
lor bîrlădene" în colaborare cu autorităţile şi sprijinul generos al popu
la;ţiei este gata să primească răniţii. Ca urmare, la 1 2/24 septembrie
Ministerul de Război mulţumeşte "damelor bîrlădene" 78.
La 30 septembrie/ 1 2 octombrie prefectul judeţului Tutova, Vasile
Mitrea, raporta Ministerului de Interne că în ajun au sosit la Bîrlad cu
un tren sanitar "43 soldaţi răniţi care au fost primiţi şi îngrijiţi ( ... ) şi
apoi s�au condus în spitalul acelui oraş şi acela pregătit şi întreMnut
prin ajutorul public" 79• La rîndul lor "damele bîrlădene" înştiinţau Mi
nisterul de Război că spitalul nou amenajat a primit deja 30 de răniţi
evacuaţi de la Turnu Măgurele so. Conform statutului, spitalul militar
temporar din Bîrlad era sub directa autoritate a societăţii feminine bîrlă
dene, care a depus eforturi deosebite pentru buna funcţionare şi dotare
a spitalului. Societatea feminină respectivă a întreţinut în acest spital
1 5 paturi 81.
Intreaga activitate de colectare de fonduri şi efecte şi de ingrijire a
răniţilor desfăşurată de "damele bîrlădene" a fost apreciată într-o scri
soare adresată comitetului bîrlădean de către inspectorul general al ser
viciului sanitar al armatei române, doctorul Carol Davilla 82.

N O T E
1 Le,gea este publicată in
p. 301-312. Cf. D. Be r i n d ei , L.

"monitorul oastei , nr. 9, din 19 aprilie/! mai 1877,
Loghin, Gh. Stoean, Războiul pentru independenţă
"

naţională, 1877-1878, Documente militare , Bucureşti, 1971, doc. 83, p. 138-147.
R. 1. N. Documente militare).
istoria României. Războiul pentru independenţi, III
2 Documente. privind
Bucureşti, 1952, doc. 318, p. 162-163. (ln continuare se va cita DIRRI).

(In continuare se va cita :
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n DIRRI, VI, doc . 901, p. 443.
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The Material Contribution of the lnhabitants of
District to the War of lndependence

the Tutova

Summ a ry
Tog ether with the inhabitants of the other Romanian d istricts, the people
frmn the district of Tutova (with the capital a t Birlad) gave theilr contribution
to the I ndependence War through severa! ways : they provided carts and waggons
i n order to support the mi litary
transports ; they also provid ed animals
and
other goods necessary to the army ; they collected certain sums of money as weel as

b read, flour and other victua ls and m ilita ry equipments ;
they .• also organized
compaigns for rollecting m oney destined to the acquisition of weapons ; they
constituited committees
charged with
gath ering funds
and effects for
the
wounded and their m edi<'al care, etc.

Among these fervent supporters of the Independence War we may men
the teacher S t roe Belloescu, the pupils of the Birlad secondary schools ;
Yauth
the committe,.<; . -,,The Birlad Laids' Society" and the " Jewish -Roman i an
Organizatiorl" (also from Birlad). The money collected by the "Ladies' Society..
was destlined te>
the acquisition of large tents, that were afterwards sent to
Turnu Măgurele, in order to be used in a war (front) hospital.

tion
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
VB-VID, 1985--1986

ASPECTE ALE SITUAŢIEI REVOLUŢIONARE DIN ORAŞUL
' BIRLAD ŞI JUDEŢUL TUTOVA IN PERIOADA
1 9 1 8-1 920 <n
G HEOHG! I E CLAPA

Avîntul revoluţionar al clasei muncitoare reprezintă fenomenul (;el
mai caracteristic din anii 1 9 1 8-1921. Procesul de regrupare politica a
forţelor �e clasă, ca şi orientarea spre infiiptuirea u no r rv form e d<' o
importanţă deosebită pentru dezvoltarea ulterioară a României, au fost
determinate de lupta maselor populare în frunte cu clasa muncitoare.
ln cadrul bazei economice aveau loc transformări cq afectau ins<i�i struc
tura internă a claselor, raporturile dintre ele, ponderea şi poziţia lor i n
viaţa politică a statului, c a ş i compoziţia bazei sociale ş i de clasă a par
tidelor burgheze. În anii 1 9 1 8- 1 92 1 s-a manifestat puternic v o i n ţ a ma
selor de a da o existenţă reală drepturilor şi libertrt ţ i lor democratice.
După incheierea procesului u nificării statului naţional român, s-a
modificat situaţia numerică cit şi componenţa clas<>i muncitoan>, dato
rită creşterii proletariatului de fabrică, contribu ind la creşterea forţei
şi influenţei politice a lui, la întărirea solidarităţii de dasă, la maturi
zarea procesului de clarificare ideologică, la întărirea. ca pa c ită ţ i i prolc
tariatului de a acţiona in avangarda mişcării revoluţionare şi d<>mocra
tice d in România. între anii HH 8-1921 mi ş car c> a m u ncitoarPaseă di n
România ajunsese la acea treaptă de dezvoltare �i maturizare poli tic;I
şi ideologică ce reclama în mod necesar transformarea partidul ui clasei
muncitoare într-un partid revoluţionar de tip nou.
Momentul noiembrie - decembrie 1 9 1 8 a m a rcat tr<>cerea m i scă
rii muncitoreşti din ţara noastră I a o fază num i tă avînt revolu ţi onar. C�on 
ceptul de avint revoluţionar presupune o an u mită p<>rioadă d i n l u ngul
şir de mişcări muncitoreşti, care se distinge prin amploarea, i ntensi ta
tea şi nwnărul acţiunilor pentru cucerirea şi apărarPa revendicărHor
economice şi politice. Avîntul revoluţionar tind0 spr<' l uarea cu fo r ta
a puterii politice de către clasa exploatatr1, contribuind totodatii la în
lăturarea orînduirii bazată pe exploatare, constituind prPmiza revoluţiei,
necuprinzînd, însă, condiţiile necesare de reuşit[I ale acesteia. Ca urmare
a creşterii forţei proletariatului, a capacităţii lui de a SP si tua în avan
garda lllişcării generale progresiste, avîntul revoluţionar din a nii 1 9 1 8-
' 92 1 a constituit o nouă etapă, in lupta de eliberare soci a l .:"t , pentru afir
marca clasei muncitoare în arena poli tică a ţării. ln această perioadă a
.:rescut în intensitate mişcarea oamenilor muncii, a diferitelor catego r i i
sociale şi personalităţi progresiste pentru rezolvan'a cl t>mmTatiert a m a 
rilor probleme a l e României.
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Avîntul revoluţionar a confirmat încă odată vitalitatea mişcării
muncitoreşti revoluţionare, infirmînd tezele despre caracterul exotic al
socialismului la noi în ţară. Î n etapa 1 9 1 8- 1 92 1 , mişcarea muncitorf'as
că socialis tă s-a afirmat ca o largă şi cuprinzătoare mişcare de masă care
cuprindea prolf'tariatul i ndustrial, antrenînd şi pături muncitoare ne
proletare.
1. AVINTUL REVOLUTIONAR lN ORASUL
BlRLAD SI
.
·
JUDEŢUL TUTOVA (DECEMBRIE 1918 - OCTOMBRIE 1920)
a) Situaţia organizatorică şi ideologică a secţiunii socialiste bir
lădene.

I n urma primului război mondial a încetat starea de ilegalitate a
Partidului Social Democrat. Secţiunile, organizaţiile locale şi organele
condud•toare s-au rcfiicut şi au început să-şi du61 activitatea în condi
ţii mai bune. Tot în aceastc"i perioadă, la 28 noiembrie, ca urmare a fa
limentului dat de Intcrnaţionala a 11-a, elementele înaintate din rî n
dul partidului au hotărît sC:i schimbe denumirea partidului în Partidul
Socialist din România. Schimbarea denumirii din 1918 reflectă, creşte
rea conştiinţei i deologice a membri lor partidului, de social-democratis
mul de tipul Interna ţionalei a 11-a. Partidul de atunci al muncitorilor
Jin România a avut drept scop principal înfăptuirea socialismului. Pînă
Ja sfîrşitul anului 1 9 18 se creaseră organizaţii socialiste şi sindicate,
cercuri ale tineretului socialist şi ccrjCuri de studii sociale în Iaşi, Galaţi,
Piatra Neamţ, Bîrlad, Bacău Vaslui etc., în care erau încadraţi mii de
muncitori şi i ntelectuali 1 •
I n partidul socialist a i ntrat un număr însemnat de oameni ai
muncii, îndeobşte lucrcUori din fabrici . Sindicatele desfiinţate începu
seră2 să se organizeze peste capul legilor care interziceau organizarea,
în rîndul acestora intrînd o mare masă de muncitori. In lunile noiem
brie şi decembrie 1 9 1 8 a inceput şirul grevelor revoluţionare de masă,
care· au dominat aproape trei ani viaţa politică şi socială a ţării, culmi
nînd cu greva generală din octombrie 1 920. Muncitorii ceferişti din Mol
dova au trecut la refacerea legală a mişcării lor sindicale încă din timpu l
războiului. Lucrători i ceferişti din oraşul Bîrlad, reorganizaţi în sindicat
arătau într-un memoriu scris în luna noiembrie, că nu au ce minca, şi
di salariul se achitii cu multii zC:ibav{\ :1 . Sfîrşitul anului 1 9 1 8 este marcat
de un şir de greve, ca re au cuprins treptat m uncitorii din aproape toate
ramurile E'conomiei naţionale, îmbinind revendicările economice cu cele
po l itin·. In cursul marilor demonstraţii, iniţiate de Partidul Socialist din
România �i de sindicate, la care participau şi pături neproletare, s e ce
rea în primul rînd, recunoaşterea sindicatelor şi a consiliilor muncito
reşti.
Influenţa organizaţiilor politice socialiste şi a sindicatelor depăşea
cadrul strict organizat şi se întindea tot mai mult la întreaga masă munhttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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citoare. I n acest sens mentionăm infiintarea unui club comercial, î n
noiembrie 1 918, l a Bîrlad, În strada Paioda,
deasupra restaurantului
Pavăl Pană, care şi-a întocmit un statut şi un comitet de conducere,
fiind influenţat de ideologia partidului socialist " . I n oraşul Bîrlad se a
legeau delegaţi, se constituiau comitete de fabrică şi consilii muncito
reşti, organe permanente proletare, menite să reprezi nte interesele mun
citorimii birlădene în faţa autorităţilor şi a patronilor, să ajute la or
ganizarea şi conducerea acţiunilor politice.
Programele şi proclamaţiile politice ale socialiştilor români prin care
masele- erau chemate la luptă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă
şi de trai, pentru transformări democratire, au exercitat o puternică for
ţă de atracţie asupra unor largi pături şi categorii sociale. Partidul So
cialist milita nu numai pentru revendicări general-democratice, ci şi
pentru schimbarea radicală a societăţii româneşti, aşezarea ei pe teme
l i i socialiste.
b) Poziţia socialiştilor birlădeni fată de programul Partidului So
cialist din decembrie 1918
Un moment deosebit de important în viaţa Partidului Socialist şi
a mişdirii muncitoreşti l-a constituit elaborarea documentului progra
malic, un proiect de program i ntitulat Declaraţia de principii, publicat
la 9 decembrie 1 9 1 8 in gazeta "Sodalismul", adoptată de Comitetul Exe
cutiv al acestuia, document care exprima orientarea revoluţionară a
majorităţii militanţilor socialişti. Vechiul program di n 1 9 1 0 a fost es
tompat, însă in practică membrii partidului şi ceilalţi muncitori conti
nuau să considere valabilă intreaga tradiţie a partidului socialist. Cu
n�ntul de stînga din cadrul Partidului Socialist luase atitudine împo
triva curentului centrist, condus de Ilie Moscovici şi dreapta de
L.
Sior: din cadrul aceluiaşi partid". I n urma acestui fapt, Declaraţia de
principii a fost discutată şi aprobată cu majoritate de voturi de secţiu
nile Partidului Socialist din Bucureşti, Ploieşti, Galaţi, BrCiila, Bîr
lad etc.".
Proiectul de program din decembrie 1 9 1 8 caracteriza Partidul So
cialist ca partid revoluţionar ce se i nspira după socialismul ştiinţific,
evidenţiind faptul că în România, mişcarea muncitorească era un rezul
ta t firesc al dezvoltării economi ce, al ascuţirii contradicţiilor capitalis
mului, condamnînd reformismul Internaţionalei a II-a. Declaraţia sublinia
că Partidul Socialist luptă "pentru cuceri r-ea prin orice mijloc a
pu
terii politice din m îi nile burgheziei române şi instaurarea dictaturii pro
Ietare în vederea realizării idealului comunist . . "7. Declaraţia de prin
cipii considera posibilă trecerea imediată la revoluţia socialistă, neţinînd
seama că din condiţiile concrete ale României decurgea necesitatea de
săvîrşirii revoluţiei burgheza-democratice şi a făuri rii, în procesul aces
teia, a alianţei moncitoreşti-ţărăneşti.
.
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Proiectul de program al Partidului Socialist din decembrie 1 9 1 H
proclamci; solidaritatea proletariatului român cu Marea Revoluţie Soci<�'
listă din Octombrie8.
Cu toate minusurile sale, Declaraţia de principii din 1 9 1 8 repre
znită uri' moment de seamă în mişcarea muncitorească, reflectînd fră
mîntările şi dezbaterile din acel timp ale partidului, ale clasei munci
toare însăşi. In decembrie 1 9 1 8 mişcarea muncitoreasca radicalizată atin
sese unul din momentele ei de virf in ceea ce priveşte grevele, demon
straţiile -şi · intrunirile muncitoreşti.
In · ziua cînd "Socialismul" publica în paginile sale Declaraţia de
principii, muncitorul tipograf Adrian Budişteanu, din Bîrlad, în artico
lui Meseriaşii şi ,,Libertatea" consemna : "Meseriaşii uniţi şi organizaţi
sînt astăzi o putere de care trebuie să se ţină seama. Ei pot de aici inain
te să-şi pretindă cu tărie drepturile lor, să protesteze împotriva nedrep
tăţilor, ce pînă acum i-au încovoiat sub povara lor şi să ridice cu min
drie capul in faţa celor ce pină acum i-au umilit. Se inmormîntează un
trecut plin de nedreptăţi şi pe mormintul lui nu plingem, ci ne bucu
răm de trezirea la viaţa politică, a clasei ce a fost atît de obijduită pînă
acum. Gazeta "Libertatea" primind cu drag noii soldaţi ai luptei pentru
democratizarea vieţii noastre publice îşi va deschide coloanele sale pen
tru nevoile meseriaşilor şi va combate cu toată energia, nedreptăţile ce
li se fac" 9• Un alt articol Meseriaşii cizmari semnat sub pseudonimul
.,L" a apărut in cadrul rubricii De ale meseriaşilor, tot în ziarul bîrlii
dean "Libertatea", care descrie viaţa mizeră a acestei categorii de mun
citori.
Mişcarea m uncitorească a intrat în avîntul revoluţionar, de am
ploare
nemaiîntîlnită pînă atunci in România, manifestîndu-se încă
din primele zile după terminarea războiului. Momentul culminant de la
sfîrşitul anului 1 9 18, pe planul acţiunilor revendicative m uncitoreşti ,
1-au constituit luptele m uncitorilor din Bucureşti din 13 decembrie. A
cestea, desfăşurate după numeroase greve, mitinguri şi manifestaţii "au
demonstrat intensitatea şi caracterul organizat al luptei proletariatu
lui, voinţa sa de a cuceri , pe cale revoluţionară, drepturi şi libertăţi de
mocratice, de a imprima dezvoltării sociale o orientare corespunzătoare
intereselor celor ce muncesc" to.
De remarcat este faptul că bîrlădeanul Nicolae Tonitza s-a făcut
remarcat în această perioadă, prin grafica sa militantă, protestatară, an
tidinastică. Desenele şi caricaturile sale satirice din presa vremii au in 
fierat represiunile antimuncitoreşti, ciclul 13 dec�mbrie 1918 fiind ( f'i
mai cunoscut, constituind adevărate rechizitorii la adresa regi m ul ui bur·
ghez din ţara noastră. Nicolae Tonitza a fost toată viaţa un artist m ili 
tant atît in pictura sa cît şi în publicistică - "Socialismul", "Facla"',
,,Cuvîntul liber" t r .
Momentul 1 3 decembrie ne dă posibilitatea să înţelegem că în pt>
rioada de la sfîrşitul războiului şi pînă la această dată, se constati'1 o
creştere rapidă a avintului revoluţionar. 1 3 decembrie 1 9 1 8 reprezintă
punctul de maximă încordare şi participare pentru acest timp. Repre-'
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siunea organizată de guvern a stîrnit indignarea muncitorimii din ora
şul Birlad şi . fostul judeţ Tutova. S-a trecut la strîngerea de ajutoare
a famili i l or celor ucişi, colctarea şi predarea Comitetului de acţiune
din Bucureşti a unei importante sume de bani.
Totodată, Secţiunea Partidului Socialist din Bîrlad a adresat Mi
n isterului de Interne un lung protest, prin care lua atitudi ne faţă de
împuşcarea munci torilor de la 13 decembrie 1 9 1 8 şi faţă de arestăril e
care a u urmat după aceea. După c e s-a făcut un scurt istoric a l guver
nării de clasă a oligarhiei, ilustrată prin încătuşarea poporului, după ce
a arătat că România Mare a devenit leagănul reacţionarismului şi auto
cratisrriului, protestul Secţiunii din Bîrlad se termina astfel : ,,Vă înşe
laţi crezînd că dacă prigoniţi şi exterminaţi oamenii, veţi distruge şi
m işcarea socialistă. Dispariţia oamenilor nu înseamnă dispariţia ideii .
Socialismul a trecut prin multe piedici ş i v a trece şi peste o:ligarhia
română. Domnule Ministru ! Infierăm şi considerăm. . . ca un abuz. ca o
călcare a constituiţiei faptul că încă se mai menţin arestaţi tovarăşii
de la 13 d e ce m bri e şi zilnic se mai arestează alţii fără nici un m oti v .
Cerem imediata
judecare ş i eliberare a arestaţilor di n ziua de 1 3 d e
cembrie" 12.
Ziarul " Revol«.. ţia socială susţinea însă, că pentru a evita represi
unile, mişcarea m uncitorească trebuia să se mărginească exclusiv la ac
t iv itatea conspi ra ti vă , il egal ă 13•
Du p ă 13 decembrie, muncitorimea a
cunoscut o anumită derută, chiar teamă, în regi strînd u n moment de re
flux i n cadrul avintului revoluţionar, însă pentru scurt ti mp .
c) Aspecte ale luptei revoluţionare ale socialiştilor bîrlădeni i n
contextul avintului revoluţionar d i n anul 1919
In prim i i ani după formarea statului naţional unitar rom{m . ac
tionau mai multe organizaţii şi grupări socialiste. Ziarul ,.Socialismul"
evoca vechile legături frăţeşti existente între ele, scriind că aceste or
ganizaţii socialiste n u sînt străine unele de altel e". Susţinea, pe bună
dreptat0, că ele sînt ,.surori care s0 adună azi, prin forţa i storiei , in tr-o
si n gu ră casi1 spre a conlucra şi mai cu spor s pre binele poporului aces
tei ca se . . . " H. Conferinţele organizaţiilor socialiste şi sindicale regionale
se pronunţau pentru activitatea unitară a mişcării socialiste d e pe in
treg cupri nsul României. La Sibiu. în z ilele de 1 9-20 ia nuarie H l 1 9 ,
!':-a întrunit Congresul organizaţiilor social-democrate din Transilvania,
unde secţia română a Partidului Social-Democrat din Ungaria s-a trans
for m a t in Parti dul Social-Democrat din A rd ea l si Banat şi a apr obat
poziţia adoptată de social iştii transilvăneni la Alba Iulia. In rezoluţi a
Congresului se constată că "unirea poporului într-un singur stat inde
pendent este o n ecesi tate istorică, bazată pe dreptul de liberă d i s pozi ţie
a tutu ro r p o poa r el or şi so cia l - d emocraţia românii, cînd a aderat la acest
ideal al românilor de pr etu t in de n i , n-a depăşit întru nimic de la prin
cipii l e stabilite la congresele socialiste i nter naţion ale care _au rPc u n o s
cut dreptul fiecărei naţiuni asupri te şi divizate sub mai mul te stăpîniri
de a lt:.ipta în primul rind pentru i ndependenţa sa " 1:>. Congresu l argu••
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menta pe larg necesitatea legică a dcscivîrşirii unităţii statale : ,,Neamul
mmanesc, fiind o naţiunP ruptă în bucăţi, era condamnat a nu-şi putea
dezvolta în deplină libc•rtate toate bunurile ce posedă materiale, inte
lectuale, suflete�ti. l mp<1rţiţi în mai multe, dezvoltarea sa devine anor
mală şi nesănătoasi'"l în cel mai înalt grad " th.
In această perioadf1 semnalul bătăliilor de clasă 1-au constituit ac
ţiunile de protest ce au avut loc cu pri lej ul înmormîntării lui I. C. Fri
mu, decedat in noaptea de fi spre 7 februarie l ! H 9, în urma bolii contrac
tate în închisoare. Ziarul "Libertatea" ce apărea în oraşul Bîrlad relata
trista veste, aceea că fruntaşul socialist I. C. Frimu a murit de tifos
exantematic, într-un spital din Bucureşti. "Vrednicul tîmplar a fost cel
mai aprig luptfttor şi cel mai iscusit conducător al meseriaşilor. î n nu
mărul viitor - se arăta în anunţ - vonT reveni, mai ales că el are un
tn•cut ce-l leagă de Bîrlad" 1 1 . Adunări de protest, organizate de sec
ţiunea Partidului Socialist au avut loc şi la Bîrlad. "Fiu de ţăran, re
lata gazeta bîrlădeană în următorul număr, născut în judeţul Vaslui în
1 8 7 1 , Frimu a învăţat meşteşugul şi a lucrat tîmplărie în Bîrlad mai
mulţi ani de zile. Ducîndu-se n capitală, s-a devotat cu trup şi suflet
organizării muncitorilor. I nzestrat cu inteligenţă sclipitoare şi cu un
mi nunat bun simţ, Frimu şi-a însuşit cunoştinţe întinse, citind mult, în
tot timpul liber. El a înfiinţat partidul socialist sub înrîurirea d-lor V.
G . Morţun, I . Nădejde, G. Diamandi, Iancu Ţăranu şi alţii" t�o:.
l n ziua de 3 martie HWl s-a ţinut la Bîrlad, sub auspiciile secţi u
nii Partidului Socialist, o şedinţă de comemorare a l u i I. C. Frimu, fiind
prezidată de cunoscutul socialist bîrlădcan Ion lac o mi, care a schiţat
grozăviile războiului şi consecinţele ce au urmat pentru proletariat. El
arată că mare a fost lovitura prin pierderea lui Frimu, deoarece nu era
intrunire, nu era şedinţă sau serbare unde să nu rostească măcar un
cuvînt de îmbărbătare şi indrumare la muncă, pentru socialism, termi
nînd prin a-şi îndemna tovarării să ia exemple din viaţa sa.
C n alt socialist bîrlădean, Candel, a arătat că este necesar să se
scrie o biografic mai amănunţită a lui I. C. Frimu. Cu acest prilej ci
teşte mai multe scrisori ale lui Frimu adresate socialistului Arghirescu
prin care este arătată, în parte, activitatea lui în Bîrlad şi Bucureşti ca
secretar la Cercul România Muncitoare. Totodată, propune a se face
o listă de subscripţie pentru realizarea unui bust celui ce a fost l. C.
Frimu.
Lista vorbitorilor a continuat, prin aceea că la adunarea de pro
test a social i ştilor bîrlădeni a luat cuvîntul socialistul Rabinovici care
a trecut în revistă ideile fundamentale ale socialismului, puterea de
concepere a lui Frimu, precum şi neîntrecuta lui convingere marxistă.
In principii de tactică s-a dovedit a fi un neîntrecut în ceea ce pri
Yeşte intransigenţa şi totodată duşman al războiului de orice formă. I n
continuare vorbitorul a arătat că I. C. Frimu a fost un vajnic şi neîn
trecut luptător pentru votul obştesc, parlamentarism şi democraţie, a
ci'"trui tactică a suferit o transformare conform timpului şi evenimentelor
înconjurătoare. Revoluţia rusă, se arată în continuare, care a răsturnaţ1
burghezia de acolo ameninţînd burghezia mondială, a făcut ca o par�
·
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din ea, să alerge după sfatul socialiştilor români , după concursul şi pri
ceperea lor de conducere, specificind printre altele : "Nu trebuie să ne
l ăs:un amăgiţi, ci să avem cu noi judecata cea mai rece, arătîndu-le că
în lupta contra lor nu există armistiţiu !" J!l. Au mai luat cuvîntul prin
tre alţii Rosman şi L. Goldştein, care au vorbit despre rplul lui I . C.
Fri mu în mişcarea socialistă, precum şi cum priveşte presa burgheză
n-:cartea lui. Adunarea generală a secţiunii din Bîrlad a votat o moţiune
ca rL' a reflectat ideile dezbătute cu prilejul comemorării morţii militan
tului socialist I. C. Fri mu. Secţiunea Partidului Socialist din Bîrlad ţi
nea in fiecare duminică la ora 15 şedinţe publice educative în localul
organizaţiilor din strada Mihai Viteazul, nr. 3.
Revenind la evenimentele lunii februarie 1 9 1 9 , putem menţiona că
a reapi'1rut ziarul "Socialismul", ca urmare a reactiviz[tri i mişcării mun
ci tcreşti, cît şi redeschiderea sălilor muncitoreşti din Bucureşti şi alte
ce;: trp din ţară. Privitor la situaţia clasei muncitoare, ziarul "Socialis
m �! : " într-un numi'1 r de la începutul lunii martie 1 9 1 9 relata în cadrul
rubrici i lnfonuaţiuni următoarele .,I n ţară situaţia e dominată d(' lip
� Ct , mizerie şi speculi'1 nemai pomenită. S-au creat brigăzi speciale de si
gux�mţă la T. Sc>verin, Piteşti, Focşani, Bacău şi Bîrlad" :w.
Cu toate aceste stări de fapt socialiştii bîrlădeni continuau activi
tate�\ în ciuda cond i ţiilor vitrege. Ei trimit o carte poştală conducerii
Pattidului Socialist din România pri n care cer cărţi de membru în alb
şi timbre pentru cotizaţii. De asemenea, secretarul secţiunii N. S. Cu
coş, în cartea poştală citată mai sus întreba : "Cu statutul ce facem "?
�e folosim tot de cde cc> avem ?" 2 1 • Arhiva C.C. al P.C.R. deţine, prin
tre alte documente referitoare la activitatea socialiştilor din oraşul Bîr
l ad, originalul dtrţii de membru nr. 4475 eliberată pe numele lui Cos
LurMşcu22.
La începu tul anului 1 9 1 9 acţiunile de masă nu au atins i ntensita
tea celor din d0cembrie 1 9 1 8, ci abia în primăvara anului 1 9 H J au început
să Cd pete amploare lupta maselor pentru revendicări economice şi drep
turi democratice'.
Comitetul executiv provizoriu al Partidului Socialist din România
şi Comisia Qpnerală provizorie a sindicatelor, la 13 februarie 1 9 H l au
dat o declaraţie comună care poate fi considerată a întregii mişcări din
Ro mânia, deoarece la sugerarea şi elaborarea ideilor au colaborat m i l i
ta n � i socialişti de pe ambele versante ale Carpaţilor. Partidul Socialist se arăta în declaraţie - este un partid revoluţionar, de clasă şi tocmai
de aceea sprijină ideea j ustă a eliberării naţionale a popoarelor. Î n vir
tutr>a lor de autodeterm in are de sub stăpînirile străine românii din toa
te provinciile României au decis să ceari't unirea naţională. Declaraţia
fi't cea apel la muncitorii din provincie de a forma "un singur bloc so
cialist. un singur partid proletar care să ducă înainte lupta clasei m u n 
citoare d i n România spre realizarea idealului socialist de dezrobire de
sub apăsarea burgheza-capitalistă. România noui't de astăzi trebuie s{t
devină România socialistă de m îine" 2:l.
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După eroicele lupte ale muncitorimii din Bucureşti din 13 decem
brie 1 9 1 8, curentul de sttnga se extindea mult în organizaţiile locale ale
partidului, care încep să pună problema transformării partidului socialist
în partid comunist. Astfel, în primele luni ale anului 1 9 1 9, u nele see
ţiuni, ca cele din Brăila, Galaţi, Bîrlad, s-au intitulat secţiunile partidu
l ui socialist-comunist. Secţiunea din Bîrlad a adoptat la 1 martie 1 9 1 !-J
o rezoluţie prin care membrii săi s e declarau "consecvenţi ideilor comu
nismului". Ei subliniau că "nu în programele socialiste oportuniste vom
găsi principiile de conducere ale politicii proletare" şi proclamau or
ganizaţia lor "Secţiune a Partidului Comunist" încheind cu lozinca
"Trăiască comunismul revoluţionar'' :v..
I n cursul anului 1 9 19, în secţiuni începe să se discute necesitatc><J
de a se adopta o tactică revoluţionară de luptă şi organizare. Numeroa
se secţiuni din ţară îşi însuşesc principiile cuprinse în declaraţia din de
cembrie 1 918.
La adunarea generală a secţiunii din Bîrlad, ţinută la 3 marţie 1 9 1 9,
unul din vorbitori, condamnînd teroarea antimuncitorească dczt·.hţuită
de burghezie declara răspicat : "Sîntem două clase fundamentale şi să
nu întindem mîna duşmanului de clasă să se ridice ca apoi si:t ne tcro
rizcze din nou. Programul nostru trebuie să fie conform cerinţelor ma
selor, trebuie să fie programul maximalist, al partidului comunist" 25•
Forţele de stînga din partidul socialist, profund ataşate principiilor
revoluţionare, au primit cu simpatie înfiinţarea, sub îndrumarea lui V.
1. L e ni n , a Intf'rnaţionalei a III-a comuniste. După acest moment, acti
v ita tea pentru transform area partidului socialist în partid de ti p nou,
se a mplific[t, căpătînd adesea expresia acţiunii pentru afilierea la In
ter naţionala comunistă . "Pentru a III-a, în accep ţi a munci tori m i i romii 
ne, î ns em n a atunci pentru
calea revoluţiei, a luptei de clasi\ fermi',
pentru un partid muncitoresc intransigent, cu un program în care soci a
lismul să nu fie u n ideal îndepărtat" 26. I ndată ce activitatea legală a
orga ni za ţiilor în vechea Românie a redevenit posibilă, grupurile comu
mste au început din nou să a ct i v f'ze în cadrul orga nizaţiilor de pa rtid
şi sindicale. Aripa stîngă a mişcării muncitoreşti în frunte cu grupurile
comuniste s-a ridicat împotriva atitudinii oportuniste a conducerii . Or
ganizaţia Partidului Socialist din Bîrlad a luat atitudine împotriva noi i
lini i adoptate de conducerea partidului şi a cerut revenirea la Declara
ţia de pricipii din decembrie 1 9 1 8 , care adoptase pri nci piul di ctatu r i i
prole tariatului 21.
In acest sens este scrisă o carte poştală, adresată red acţiei ziaru
lui ,,Socialismul" în numele organi z a ţi ei locale de partid, pen tr u a pu
blica m oţi mwa votati:1 la adunarea generală din 21 m a rti e 1 ! H 9, pri n
care s c ctiu nea Partidului Socialist din Bîrlad îsi manifestă adcziu ne.<l
·
pentru n� enţin erea Declaraţiei de princ ipii din 9 decembrie 1 9 l 9:!K. Pen
tru edificare redăm mai jos co n ţi n u tul teleg ra m ei
"Bîrl ad - 2 2 13/ 1 9 1 !1 .
Tov. Redactor. Te rog publică următoarea moţiune votată l a adunare:1
ge nerală din joi 2 1 curent. Moţiune. Pornind de la con statarea c{t i d e
ile expuse î n Declaraţia de principii din 9 decembrie, cores pu nd l' t i mhttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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totodată vederilor noastre, secţiunea locală se d eclară in una
nimitate pentru această Dedaraţie de principii.. 29,
Moţiunea adoptată de Comitetul Partidului Socialist şi a Sindica
tului Mixt din Birlad a fost trimisă pe adresa redacţiei ziarului "Socia
lismul" din str. Sf. Ionică nr. 12 din :Bucureşti.
La fel ca şi în celelalte oraşe ale ţării, unde se aflau secţiuni ale
Partidului Socialist şi Sindicate Mixte, poliţia oraşului Bîrlad teroriza
pe socialiştii de aici, cit şi pe simpatizanţii acestora. In articolul Poliţia
bîrlădeană publicat in ziarul "Socialismul" este descris modul cum po
liţia s-a prezentat la sediul organizaţiei socialiştilor din localitate. Co
misarul Iftodi a inceput să ţipe la proprietarul imob ilului unde îşi aveau
sediul socialiştii, ameninţîndu-! cu inchiderea localului. Socialiştii aflaţi
la sediu sînt duşi la poliţie, unde comisarul Iftodi le-a ţinut o predică
despre morala socialistă. De fapt, el, urmărea să creeze sciziune în rîn
dul socialiştilor de aici. După ce a grupat pe socialiştii fără lucru de o
parte şi pe cei, care din intimplare aveau de lucru, de alta, cu glas pu
ternic şi mîna întinsă către cei dinti i a început să predice. "Iată-i ! Aş
nişte vagabonzi fără căpătîi, leneşi care nu
tia sînt nişte haimanale,
vor să muncească ! Am să vă bat pînă . . . ! Cu glas domol către ceilalţi
Da, socialismul este frumos, dar, nu înţeleg ca să primiţi între voi hai
manalele astea ! " 30• Desigur, comisarul de poliţie Iftodi nu putea con
cepe, sau nu voia să conceapă lipsa de lucru a celor chemaţi la poliţie.
Socialişti i bîrlădeni se întrebau la rîndul lor : "Ce se întîmplă cu stîlpii
de cafenele care n-au muncit toată viaţa lor ? Cum se explică lenevia
dasei burgheze ?" 31• In urma intervenţiei energice a lui Nicu Cucoş, se
cretarul secţiunii şi a, lui Ion lacomi, comisarul Iftodi a fost nevoit să
inapoieze biblioteca socialistă, recunoscînd că atit el cît şi subalternii
săi s-au purtat necuviincios, asigurîndu-i că pe viitor nu se vor mai fo
l osi astfel de metode. Această promisiune avea să dureze însă puţin timp.
In oraşul Birlad apăreau tot mai mulţi simpatizanţi ai mişcării so
cialiste. Societatea ceferiştilor bîrlădeni "Pacific" anunţa pentru 24 mar
tie 1 9 1 9 un banchet în sala "Stănică Cojocaru" fosta "Gabor". Scopul
acelui banchet era de a strînge legăturile de prietenie între membri şi
procurarea de fonduri necesare sprijinirii luptei socialiştilor. din locali
tate�2 .

pului şi

In cadrul consfătuirii care a avut loc la Bucureşti în ziua de 3 0
martie 1 9 1 9 , a participat ş i un delegat d e l a Bîrlad. La consfătuire "s-au
atins toate chestiunile de program şi de tactică", iar rezultatele dezbate
rilor au fost deosebit de fructuoase "pentru unirea, disciplina şi viitorul
mişcării socialiste din România" 33• Forumul suprem care urma să con
sfinţească unificarea organizatorică a mişcării socialiste trebuia să fie
Congresul ·general al partidelor socialiste, menite să înarmeze partidul
tmic cu un program şi statut. Congresul urma să se ţină în zilele de
7-9 aprilie 1 9 19. La 15 aprilie 1 9 1 9 Ion Cucoş trimite o telegramă, din
partea secţiunii Partidului Socialist diri Bîrlad, Comitetului executiv al
Partidului· Socialist din
data ţinerii

România
Congresului34.

priri care cere precizări în legătură cu
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Raportul Comitetului regional asupra activităţii socialiste şi si:J
dicale din Moldova, cuprinzînd perioada de la 16 august 1 9 1 6 pina b
20 aprilie 1 9 1 9 scotea în evidenţă următoarele "Comitetul regional po
trivit mandatului încredinţat a dat tot sprijinul organului mişcării din
Moldova. A stabilit legături şi a contribuit la reorganizarea secţiunilor
şi sindicatelor şi cercurilor tineretului din Vaslui, Ruşi, Roman, Bîrl�d.
Bacău, Piatra Neamţ, Galaţi şi Fălticeni
întreţinînd cu ele corespon 
denţţă, dîndu-le toate lămuririle şi îndrumările necesare şi trimiţînd de
legaţi în cîteva din aceste localităţi" :15.
Comitetul Central al Tineretului muncitor a dat un comunicat în
vederea reorganizării mişcării tineretului din România publicat in �e
riodicul "Socialismul" din 16 aprilie 1 9 1 9 . Acţiunile maselor munci to.::;re
au început s[t crească în intensitate în primăvara anului 1 9 1 9 , a\·5:1d
drept obiective
m{trirea salariilor, ziua de muncă de 8 ore, rccunw':'
terea consiliilor muncitoreşti şi ale sindicatelor, a libertăţii de întrunire.
Concomitent cu luptele muncitoreşti s-au desfăşurat mari acţhmi
ale maselor neproletare. In primul rînd, menţionăm puternicele frămîn
tări ţărăneşti împotriva tergiversării reformei agrare, lupta lor î m po
triva moşierilor luînd forme diferite : refuzul ţărănimii de a lucra pămîn
turile moşiereşti de a plăti moşierilor
u n e.l P
arendă ş i dijmă iar în
locuri ocupar('a de către ţărani a pămînturilor. Acţiuni ţ�•răneşt i d e acu
pare cu forţa a pămînturilor moşiereşti au avut loc şi în judeţul Tutova.
Dar acţiunile ţărăneşti s-au desfăşurat în marea lor majoritate izolat de
luptele muncitoreşti care aveau loc simultan, dar paralel cu lupta � it
răhimii pentru pămînt:16. In Arhivele Statului Bucureşti sînt documente
privitoare la acţiuni de intrare cu forţa pe moştile neexpropriate din ju
deţul Tutova : !veşti, PăcurăreştP7, IbăneştF18, Zorleni3!1, etc. In gara
Zorleni a avut loc un incident ca urmare a tergiversării aplicării refor
mei agrare. Ţăranii din comuna Zorleni, au ales o delegaţie care să mear
gă la rege să se pUngă că
comisia de expropiere a fixat prea scump
pămintul" '•o. Gazeta "Tribuna Tutovei" în articolul Sperietori, publicat
la 1 3/27 iulie 1 9 1 9, ataca pe moşierii din fostul judeţ Tutova care fă
ceau parte din partidul liberal : "găsim in partidul liberal mai pe toti
marii proprietari care stăpînesc întinderea j udeţului".
Ziarul "Libertatea" preciza în legătură cu pregătirea sărbătoriri i
zilei de 1 mai 1 9 1 9 : "Partidul Social Democrat ţine o întrunire publică
în ziua de 21 aprilie st. v."' in localul secţiei din strada Beloescu. AcE>as
tă intilnire se face în vederea zilei de 1 mai sărbătoarea muncii" H. S ăr 
bătorirea zilei de 1 Mai in anul 1 9 1 9 a constituit o expresie puternică a
stării de spirit revoluţionare, prima manifestare comună a proletariatului
român in cadrul Româ nie i întregite. "Organizaţiile muncitoreşti din Ro-.
mânia - scria revista Idealul editată la Birlad - au i m pus stăpînir.ii ,
în anul 1 9 19, recunoaşterea zilei de 1 mai ca sărbătoare legală, dîndu-i-se
proletariatului posibilitatea de

1 Mai

a

se bucura şi de această cucerire�.

La

1 9 1 9, părăsind lucrul, In ciuda măsurilor severe luate de organele

represive, lucrătorii din Birlad au ieşit In stradă şi "au demonstrat pen
tru revendicări economice, pentru libertăţi dem ocratice " 43.
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La inceputul- lunii mai 1919 gazeta "Tribuna Tutovei" consemna în
paginile sale revendicările ceferiştilor birlădeni :
" 1 . Plata speselor de
strămutare a personalului venit din Moldova, cum s-a plătit şi perso
nalului din Ministerul de Interne ; 2. Să se plătească alocaţia de hrană
5 lei pc zi cu începere de
la 15 august 1 9 1 6 . . . " 4". Ei au luat parte lct
prima grevă de amploare din perioada de după terminarea războiului
în lunile no a i - t-J ni e 1 9 1\:J fiind concretizată prin sporirea salariilor cu
60o;0, recunoa�terea zilei de lucru de 8 ore, o indemn izaţie anuală pentru
locuinţe.
Poliţia locală căuta prin diferite mijloace să nimicească sau mă
car să stingherească mişcarea socialistă, prin arestarea socialiştilor pen
tru motive absurde. Un caz care te face să consideri poliţia instituţie
inconşticntă de rolul adev{trat ce-i revine, este acela din ziua de 25 a
prilie 1919, cînd a chemat mai mulţi tineri, care parte simpatizau cu
mişcarea, parte erau străini d e ea, doar pentru s i m plul motiv că citeau
z iarul "Socialismul".
Prima conferinţă generală de după Unire, a delegaţilor organiza
ţiilor socialiste din România întregită s-a ţinut la Bucureşti între 23-26
mai. Conferinţa dezbate problema centralizării mişcării muncitoreşti"\
a unirii tuturor forţelor proletare în Partidul Socialist4H şi adoptă un
program unic, de acţiune. Totodată este adoptat programul electoral al
partiduluiu, care conţinea deziderate fundamentale ale clasei muncitoare,
ale poporului român. Programul din mai cuprinde a precieri şi defi niţi i
pozitive p e care nu le-a cu}'!lrins Declaraţia din decembrie 1 9 1 8 . V'ace
Partidului Socialist o caracterizare asemănătoare cu programul din de
cembrie 1 9 1 8 : "Partidul socialist este un partid de clasă, care călău
zindu-se de ideile socialismului ştiinţific, urmăreşte desfiinţarea exploc.
tării muncii sub orice formă, prin trecerea mijloacelor de producţie di n
proprietatea particulară în proprietatea întregii societăţi. El este parti
dul clasei muncitoare, care, prin situaţia ei de clasă salariată şi exploa
tată are sarcina de a înfăptui o nouă formă de organizare socială". Se
apreciază că in sînul societăţii capitaliste s-au creat şi se consolidează
tot mai mult elementele şi condiţiile materiale şi sufleteşti necesare rea
lizării societăţii socialiste. Consacrarea unei părţi din program condiţii
lor economice, politice şi sociale ale României, reprezintă un alt aspect
pozitiv. "Acestei necesităţi a luptei de clasă a proletariatului răspunde
Partidul Socialist din România, se preciza in program, prin firea lui se
găseşte in opoziţie completă cu toate partidele politice burgheze, fie ele
oricit de înaintate", Partidul Socialist este un ,.partid revoluţionar". Par
tidului Socialist din România " ... este un partid revoluţionar ... care urmă
reşte desfiinţarea exploatării sub orice formă, pe calea cuceririi politice
�i instaurării dictaturii proletariatului", se preciza in programul din· ma i
1 9 1 9. Cu toate confuzi ile şi neajunsurile, programul incerca să ţină sea
mă de condiţiile specifice ale societăţii româneşti, ceea ce reflectă fră
mîntările, dezbaterile şi căutările de atunci.
In lunile iuni e- august 1919 cret,;terea mişcării. muncitoreşti a a
tins un moment de mare amplitudine. Greva de la căile ferate a cuprins
l?i pe cei de la Blrlad, care cereau �vendicări economice şi politice. Au
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fost obţinute astfel, ziua de muncă de 8 ore, recunoaşterea organizaţiilor
muncitoreşti etc. In iulie-august valul revoluţionar, intruchipat prin
mişcări greviste a fost ţinut la altitudine.
Mişcarea feministă a luat amploare şi la Birlad. Lucia Teodorescu
a fost delegată de Eugenia Ionescu de Renss preşedinta Ligii Drepturile
şi datoriile femeii ca să formeze un cerc feminist "care să reprezinte
Liga in oraşul Birlad", convocînd in acest sens, "într-o intrunire pe fe
meile bîrlădene", pentru ziua de duminică 5 iulie, stil nou, în sala Cer
cului Militar din strada Regală, lîngă pensionul Clotilda Dimitriu48. In
această zi a fost constituită secţiunea feministă din Birlad, precum şi
comitetul de conducere al mişcării. In numerele sale din 20 şi 27 iUlie
1 9 1 9, ziarul local "Ubertatea" consemna ce urmărea mişcarea feministă,
drepturile femeilor şi faptul că au aderat de la inceput 70 de persoane.
Sublinia, în continuare, că la Bîrlad mişcarea feministă pare să fie in
teresantă. Totodată, periodicul rr:enţionat mai sus, publică la 27 iulie un
articol revendicativ intitulat Repaosul duminical semnat de muncitorul
tipograf Adrian Budişteanu.
De asemenea, o altă gazetă bîrlădeană,
"Tribuna Tutovei", preciza că : " ... Lemnarii şi zidarii n-au de lucru din
cauza scumpirii materialelor ... statul nu repară clădirile publice" 4:.:�.
Datorită activităţii sale militantul socialist I. C. lacomi, membru
al secţiunii Partidului Socialist din localitate, a fost arestat - consemna
în coloanele sale gazeta "Tribuna Tutovei". In articolul Arestarea mun
citorului lacomi se scrie : "Cizmarul lacomi, care face parte din grupa
rea socialistă a fost arestat şi trimis la Curtea Marţială din Galaţi pe
cînd se afla concentrat. Se ştie că împotriva socialiştilor, liberalii duc o
goană grozavă ; acest fruntaş socialist era ţinut sub observaţie de agen
ţii secreţi sub motivul că face propagandă socialistă, cînd el in reali
tate nu făcuse decît să împrumute o carte unui camarad, carte pretinsă
de cenzură, şi pentru acest lucru este arestat şi dat judecăţii..." 50•
Sub auspiciile secţiunii din Bîrlad a mişcării feministe ziarul "Li
bertatea" a publicat articolele : Femeia. In amintirea eroinei D-rei Cath
Teodoru căzută in luptele de la Muncelu, de Şt. C. Dumbravă şi Miş
carea feministă la Bîrlad. Liga drepturilor şi datoriilor femeilor semnat
de redacţie51• In octombrie 1919 "Liga feministă" din Bîrlad a organizat
o şcoală de adulte. Date despre activitatea acestei ligi se găsesc în arti
colul Activitatea "Ligii feministe" publicat în luna decembrie a aceluiaşi
an în săptămînalul .,Libertatea" 52•
In cadrul adunării generale a lucrătorilor brutari din Bîrlad a fost
ales un comitet definitiv în locul celui provizoriu : secretar,. Dumitru
Mateiu, casier Iftimie Botez, iar Moise Meer, Mendel Star .şi Ştefan Du
mitrescu membri. Această ştire a apărut la rubrica Viaţa sindicală in
ziarul "Socialismul" de la sfîrşitul lunii iulie 1 8 18. Tot în acest ziar la
rubrica Pe frontul muncii a apărut un titlu Triumful lucrătorilor bru
tari din Bîrlad care se referea la faptul că in urma organizării lor în
sindicat, au înaintat un memoriu primarului care, de altfel, .a şi fost
admis. Memoriul conţinea următoarele puncte : " 1 . Recunoaşterea sin
dicatului ca reprezentant al lucrătorilor brutari ; 2. Salariul minimum
20 lei frămîntatul şi coptul unui cuptor de pîine ; 3". Cuptorul să· nu fie
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mai mare de 200 pîini lipite ; 4. Nici un lucrător neorganizat nu va pu
tea fi primit în lucru ; 5. Respectarea demnităţii omeneşti ; 6. Nici un
patron nu are dreptul a concedia pe cineva decît in .cazul cînd lucră
torul se abate de la regulile stabilite în prezentul memoriu ; 7. Orice
diferend ivit între lucrători şi patroni va fi supus judecăţii unei comisii
aleasă din sînul sindicatului ; 8. Orice concediere va fi anunţată cu 8
zile de ambele părţi ; 9. Fiecare brutar să aibă ... capabil de această mun
că ; 10. Plata la terminarea lucrului ; 1 1 . Patronii sînt obligaţi ca să
facă lucrătorilor caschete şi şorţur� pentru lucru" 5:1,
ln ziua de 3 august 1 9 1 9 a avut loc o întrunire a secţiunii Parti
dului Socialist la care au luat parte şi foarte mulţi ţărani de prin satele
limitrofe oraşului. Intrunirea a fost prezidată de Nicu Cucoş. Vasile
Axente a adus salutul muncitorilor din Bucureşti, insistînd totodată asu
pra mai bunei organizări a muncitorimii din localitate. El a făcut isto
ricul grevelor din Bucureşti, care au fost cîştigate cu deplinul triumf al
muncitorimii, insistînd în special asupra grevei generale ce a avut loc
în 2 1 iulie. Şi-a încheiat discursul indemnind muncitorimea la organi
zare şi la înscrierea în Partidul Socialist. Intrunirea s-a încheiat prin
i ntonarea InternaţionaleiM.
Partidul Socialist şi Sindicatele Muncitoreşti din România Secţia
Bîrlad a lansat un manifest-afiş intitulat Tovarăşi de muncă, Femei şi
Cetăţeni în care este demascată politica reacţionară a cercurilor guver
namentale şi cheamă masele la întruniri publice. "Acum cinci ani se arăta în manifestul socialiştilor din oraşul Bîrlad - clasa stăpînitoare
a Europei a semănat vîntul războiului . La sunetul goarnei războinicilor,
o armată de 25 milioane de oameni s-au aruncat unii asupra altora în
armaţi cu toate mijloacele moderne de distrugere şi pentru ce ? ... După
cinci ani de război şi suferinţă rămînem cu o p ierdere de 2 000 de mili
arde (averea întregului pămînt fiind de 3 000 miliarde), cu 20 milioane
morţi, cu 15 milioane schilozi pe care tot popoarele îi vor întreţine. Pe
lîngă cele de mai sus se adaugă 15 milioane de muncitori în l ipsă de lu
cru. Şi pentru ce am ajuns la aceste mari nenorociri ? Cine va plăti toa
te pierderile şi datoriile cînd mai toate statele sînt datoare unele alto
ra ? ! Glasul păcii socialiste nu a fost ascultat. Popoarele nemulţumite se
mişcă, se agită, în unele locuri distrug, iar clasa burgheza-capitalistă ca
re a semănat vintul războiului, astăzi culege furtuna revoluţiei mon�iale . . .
D i n nou, azi partidul socialist după atîta suferinţă, ridică flamuta roşie
arsă la mormîntul lui Bismark, iar glasul său ca mugetul valurilor mă
rii vă cheamă astăzi, ca tot in această zi cînd s-a început ' războiul, să
săxbăt.î rim ziua reînceperii unei activităţi pregătitoare pentru schim
bările ce le va aduce ziua de mîine" G.>.
Manifestul menţiona în continuare, că în ziua de' 1 5/28 august
ora 9 se va ţine o mare întrunire publică, in sala Coloseului Majestic unde
urma să ia cuvîntul, pe lîngă vorbitorii din localitate, delegaţi din partea secţiunilor Galaţi şi Iaşi, precum şi un delegat al Uniunii Sindicale
Internaţionale a lucrătorilor căilor ferate. Apelul lansat de Comitetul
secţiunii socialiste din localitate se încheia cu chemarea .,Veniţi toţi acei
! '-da.
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care simţiţi greutatea timpului, fără deosebire : bărbaţi, femei, fete, co
pii, orfani, văduve, victime ale războiului, la intrunirea voastră, căci
voi trebuie să vă spuneţi cuvintul de azi inainte, ca unii ce aţi purtat
jugul greutăţilor pe tot timpul războiului. Veniţi să vă înscrieţi în par
tidul vostru. Nu vă lăsaţi pradă deznădejdei care a cuprins sufktt>le
voastre, daţi la o parte toate prejudecăţile pe care adversarii voştri vi
le-au infiltrat în sufletele voastre pentru a vă stînjeni năzuinţa voastră
spre dreptate" 51i.
Sub pretextul că organizaţiile socialiste nu au ce căuta în oraşul
Bîrlad, sediul Partidului Socialist de aici a fost închis, întrunirile inter
zise, iar socialiştii urmăriţi sau ameninţaţi cu încazarmarea·' ;· Socialiş
tii bîrlădeni atrăgeau atenţia ministrului de interne asupra celor ce se
petreceau la Bîrlad.
Pentru ziaua de 15 august 1 ! H 9 se hotărîse deci o întrunire a Par
tidl:llui Socialist la Bîrlad cu delegaţi din Galaţi, Tecuci şi laşi. In acest
scop socialiştii din localitate au lansat un manifest, care a fost cenzurat,
au închiriat o sală publică cu autorizaţie, şi entuziasmaţi au făcut c
propagandă intensă în vederea acestei manifestări. Dar, în dimim'aţa
zilei amintite cetăţenii Bîrladului s-au trezit ocupaţi milităreşte. Curiozi
tatea birlădenilor fu de nedescris. Socialiştii nu au rămas surprinşi, ei
fiind obişnuiţi cu astfel de procedee. Totuşi, un singur lucru i-a şocat.
deoarece un bătrîn e arestat şi dus la brigada de Siguranţă fiind ame
ninţat de către D. Pădure, şeful brigăzi i, că îl va încazarma dacă nu va
sili pe fiicele sale, croitorese de meserie să se retragă din secţia Parti
dului Socialist Bîrladă!!. Organul central de presă a Partidului Socialist
din România, cu sediul în Bucureşti, str. Sf. Ionică, nr. 12, într-un nu
măr de la jumătatea lunii septembrie intitulat Prigoana şi provocările
in ţară. Birlad - Prigoana continuă, menţiona : "De peste tot ne vin
mereu ştiri de noi arestări, noi bătăi, noi închideri de localuri . Acum ne
vine ştirea închiderii localului din Bîrlad. Ne-am săturat să tot protes
tăm. Stăpînitorii noştri au obraz de toval. De aceea invităm organizaţiile
bîrlădene să ia măsurile de rigoare pentru a sili autorităţile la mai r::ul
tă condescendenţă faţă de noi" j!J.
In luna septembrie 1 9 1 9
ne relatează în amintirile sale profe
sorul Petre Constantinescu-Iaşi, am fost numit profPsor titular la Liteul
de băieţi din Bîrlad, unde funcţiona o bună organizaţie de partid. In
cadrul sectiunii Partidului socialist din localitate a desfăsurat o vie ac
tivitate so�ialistă pînă în anul 1 926, cînd a fost transfer�t la Universi
tatea din Chişinău.
Mişcarea grevistă, avînd un puternic caracter politic, a conti:-mat
şi în " toamna anului 1 9 1 9. Pe lîngă revendicările legate de îmbunC::. tăţi
rea situaţiei economice, trei obiective principale caracterizează în a
ceastă perioadă majoritatea grevelor : a) protestul împotriva caracteru
lui antidemocratic cu care liberalii pregăteau primele alegeri aşa-zise
"libere" ; b) lupta pentru legalizarea consiliilor muncitoreşti ; c) mani
festarea simpatiei faţă de primul stat socialist. Astfel cu ocazia grevelor
din Ploieşti, Galaţi, Bîrlad, din st>ptembrie 1 9 1 9 muncitorii cerea-.� li-
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bertate completă in campania electorală, retragerea armatei din fabrici,
înlocuirea prefecţilor reacţionari, închcierC'a păcii cu Rusia Sovietică 1*1•
Tot in luna septembrie l ! H 9 în oraşul Birlad a avut loc greva
muncitorilor tipografi : �Lucr;:-tto rii atelierului tipografic N. P. Peiu au
înaintat u n memoriu patronului l or prin care cer ziua de lucru de
8 ore, urcarea salariilor şi respectarea demnităţii lor. Dacă pînă simbătă
nu vor primi nici un răspuns - scria in memoriu - cu începer<> de
luni 8 septembrie vor declara greva. Colegii lor d i n celelalte tipografii,
î n caz de grevă vor hotărî boicotul Hl. Greva lucrătorilor tipografi d i n
atelierul N. Peiu s - a term i nat după 5 zile de rezistenţii - - consemna
în paginile sale săptămînalul "Libertatea" i n numărul din 25 sept0mbrie
1 9 1 9 . "S-a acordat lucrătorilor 9 ore de lucru şi o sporire de salar.
Aceasta pînă la r('glementarc pe calc l egală a orelor de lucru. Ne-a m i rat
atitudinea pe care, dupii cum unii ne spun, a luat-o cu această ocazie
un domn redactor de la ziarul "Vremea Nou{•" - scria plin de indignare
unul din membrii colectivului de redacţie a ziarului care se edita în
ti pografia C. D. Lupaşcu - care a încercat să intimideze pe lucriltorii
grevişti ceea ce însă nu i-a reuşit" f>2.
In vederea campaniei electorale şi bazaţi pe asigurările ministru
l u i de interne Mârzescu, socialiştii bîrlădeni au lansat un manifest,
trecut bineînţeles prin cenzură, care indemna muncitorii să vină in
număr cit mai mare la o mare întrunire publică. Insă în penultima zi
a intrunirii, prefectul de judeţ în înţelegere cu c o mandantul militar al

oraşului, a găsit ni merit să i nterzic[\ cele hotărîte cu cîteva zile m a i
înainte 6:1.
Trebuie menţionată şi aprecierea Conferi nţei Regionale a organi
zaţiilor sindicale şi socialiste d i n Moldova, ţinută la Iaşi in zilele de 27
şi 28 septembrie 1 9 1 9, din ale cărei concluzii se evidenţiază u n hotărît
protest al muncitorilor moldoveni faţă de măsurile de represiune luate
de guvernul burghez. Totodată a avut drept scop intensifi carea propa
gandei şi educaţiei socialiste în cadrul secţiunilor Partidului Socialist
şi a organizaţiilor sindicale. "Ridicăm protestul nostru împotriva închi
derii de localuri, suprimării dreptului de intrunire, percheziţiunii şi con
fiscărilor, împotriva arestări lor şi trimiterilor la curţile marţiale de care
au fost lovite organizaţiile şi tovari't şii noştri d i n Dorohoi, Botoşani,
Piatra Neamţ, Roman, Bîrlad, Podul Iloaiei" •v Pe l îngă organiza ţ i ile
menţionate mai sus au participat şi delegaţi ai cercurilor de tineret,
cercurilor de studii sociale, ai redacţiei "Social-democraţia", precum şi
reprezentanţi ai Comisiei generale sindicale, ai Ti neretului socialist si
ai ziarului "Socialismul" 65. In urma a două zile de dezbateri, confcri �
ţ� a hotărît crearea unui birou regional de propagandă socialistă şi sin
dtcală pentru Moldova "care să aducă mai m ultă lesniciune în materie
de propagandă prin toate localităţile din Moldova " lifi, a unui contencios
•.

unde să se adune toate plîngerile muncitorilor, a unei centrale, cu se
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denumirii ziar1.,1lui "Social-democraţia" în "Moldova socialistă", pentru
a fi mai corespunzător .cu ţelurile principale ale luptei muncitorimii 67.
Din partea sodaliştilor. bîrlădeni. au participat Ion lacomi şi Ion Hizic.
I. l a co m i a vorbit .despre , absoluta necesitatea a propagandiştilor, iar
I. Hi zi c a propus ca fiecure mişcare să-şi creeze fonduri pentru susţi
nerea cheltuielilor în fiecare oraş şi darea celor necesare propagandis
tului sosit pentru organizare 6..'1_
Profesorul Petre Constantinescu-Iaşi şi-a continuat cu şi mai mare
i ntensitate activitatea, în cadrul secţiunii din Blrlad a Partidului Socia
list. De ai ci , el a trimis . redacţiei ziarului "Socialismul" spre publicare
studiul Evoluţie şi Revoluţie M•. în articolul Prigonirea şi schingiuirea
tova1·ăşului Vasile Axente ·la Bîrlad publicat to t în ziarul "Socialismul"
se amti:t cum în ziua . de 1 octomb ri e, Vasile Axente a fost chemat l a
circumscripţia :m, undP subcomisarul Teodorescu i-a adus l a cunoştinţă
că este u r mă r i t de regimentul 1 2 infanterie Bîrlad. După 1 6 zile de
arest. dL' biltc'ii şi schingiuiri groaznice a scăpat cu viaţă din mîna sbirilor
C ure l ar u şi Popa. Nicolae. Conform actelor lui Vasile Axente, el ·OU mai
a parţi nea de la 26 mai 1 H 1 9 , cadrelor armatei 70.
In urma adoptării programului electoral, in a doua jumătate a
a nului HJHI Partidul Socialist şi.-a concentrat atenţia în direcţia parti
ci pării la campania electorală, care trebuia să aleagă primul parlament
izvorît din sufragiul universal. Prin participarea la campania electorală,
socialiştii români urmăreau să facă cunoscut programul lor de luptă în
rîndul unor categorii largi, iar prin activitatea parlamentară să :impună
l egiferarea drepturilor democratice cucerite prin luptă, să creeze posi 
bilitatea obţinerii unor noi cuceriri politice, economice şi sociale. ln
acest co ntex t secţia Partidului Socialist din oraşul Bîrlad, a adresat
conducerii o scrisoare semnată de N. Cucoş, în legătură cu stabiliree:s
con d i ţii lor pentru alegeri, încă din luna iulie 1 9 19. Intrucit documentul
es te par ţi a l ars şi lipseşte deci din conţinut, nu se poate citi decît ." ... ca
să avem i nstruct i uni si mai amănuntite
referitoare la chestiunea · elec
·
toral�L Vrem s{t vcde�1 dad1 faţă de situaţia locală... putem ori nu să
pwwm ca ndidaţi. Ne-am coti t noi sau n-a fost publicat - sau aseme
nea lu cru. V<-t cerem deci, chiar acum, să daţi prin prezent aducătorul
aces tC'i scrisori'' ; 1 ,
Partidul S ocial i st sublinia necesitatea participării maselor largi
la aleger i ca o condiţie a adoptării unor reforme sociale şi politice de
mocraticP nll'nite a contribui la dezvoltarea României, Socialiştii :români
socoteau participarea la viaţa parlamentară o componentă necesară şi
obligatori<' a luptei po l it i ce a clasei muncitoare, un pas important pe
drumul ('Uccriri i puteri i politice. Militanţii soci ali şt i au organizat nu
m e roase· adunări şi m i ti ng uri ; întruniri electorale la care au expus pro
gramul P a r tid u lu i Socialist şi au demascat cu vigoare în cuvîntări şi în
pres{! pol i tka demagogică a partidelor burgheze şi caracterul represiv
al g un· rn f1 rii li bC'ralc 12.
În luna octombrie Hl 1 9 este lansat un manifest al secţiunii Parti
d u ! u ; Soci a l i st şi .al Sindicatdor din Bîrlad ca re cheamă la o întrunire
·
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împotriva scumpetei, terorii şi cenzurii 73: întruriirile ' electorale, adu
nările cercurilor de studii sociale, la care participau nu numai membri i
secţiilor socialiste şi ai sindicatelor, ci şi mulţi cetăţmi dornici să cu-<
noască programul partidului muncitoresc din Român ia, aveau un larg
ecou în corpul electoral 74• Instrucţiunile Partidului Socialist cu privire
la campania electorală potrivit cărora se coriVocau adunările generale ale
salariaţilor şi se fixau candidaţii, alcătuirea comitetelor dectorale, de
punerea listelor de candidaţi au antrenat mase largi de oameni ai mun
cii de la oraşe şi sate contribuind şi delimitînd mai mult poziţia parti
dului muncitoresc în frămîntările şi regrupările politice din această
vreme. îngrijorate de amploarea mişcărilor greviste, de frămîntările din
toate păturile sociale şi de intensa activitate electorală desfăşurată de
Partidul Socialist, clasele dominante au luat măsuri de restrîngere a li
bertăţilor şi drepturilor democratice, de ciuntire şi de terg iversare a
aplicării reformelor anunţate anterior în primul rînd a reformei elec
torale şi celei agrare. Aceste măsuri au determina t pe reprezentanţ-ii
Partidului Socialist din Ardeal şi Banat aleşi la Marca Adunare de la
Alba Iulia din 1 decembrie 1 9 1 8 să se retragă în vara anului 1 9 1 9 din
Consiliul Diregent şi din Marele Sfat. în comunicatul comitetului execu
tiv se arăta că : "partidul nostru nu s-a putut învoi ca alegerile pentru
Constituantă ... să decurgă în aşa mod ca din ele să nu ias<."1 adevărata
voinţă a ţării..." 75 Comentînd retragerea socialiştilor din Marele Sfat,
ziarul "Socialismul" scria : "Nimic surprinzător. Vălul a căzut şi în
locul vremelnicei armonii de clasă apar deosebirile de clasă" 76.
Aceeaşi rezervă faţă de participarea la alegeri o conţinea şi Comu
nicatul Comitetului executiv al Partidului Socialist din România. Pro
testînd împotriva nerespectării de către guvern a pJ:omisiunii privind
ridicarea stării de asediu şi a cenzurii înainte de alegeri, comunicatul
dădea în vileag măsurile care continuau . să fie luate de către reprezen
tanţii claselor dominante împotriva m işcării revoluţionare a muncito
rilor. "Alegerile în asemenea condiţiuni. - sublinia comunicatul - sînt
o parodie la care nu vom participa". Se preciza apoi că, în cazul men
ţinerii acestei situaţii, socialiştii îşi vor retrage chiar şi în ajunul ale
gerilor listele de candidaţi, refuzînd să-şi exercite dreptul la vot 77•
Respectînd în linii mari aceleaşi obi�ctive generale ale progra
mului adoptat în mai 1 9 1 9 , secţiile locale ale Partidului Socialist au
editat şi răspîndit manifeste prin care chemau cele mai largi mase să
voteze candidaţii socialişti . Secţiunea din oraşul Bîrlad a Partidului So
cialist a trimis o scrisoare pe adresa Comitetului Executiv al Partidului
Socialist în legătură cu campania electorală din judeţul Tutova, în care
cerea doi candidaţi de la centru pentru a completa lista de la Bîrlad 7!1.
Enunţînd succint principiile programatice ale socialiştilor, majoritatea
acestora popularizau candidaţii social işti propuşi pentru Camera Deputaţilor. Intr-o altă scrisoare a Secţiei Partidului Socialist din Bîrlad că
tre Comitetul Executiv al Partidului Socialist din România, emisă la
9 octombrie 1 9 1 9 se preciza : "Tovarăşe secretar. Regretăm foarte mult
că nu putem lua parte la congresul ce va avea loc luni 13 octombrie.
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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Cauza este că nu avem de I,Jll(ie suporta cheltuielile. A,m fost in dele
gaţie la corp III armată Galaţi pentru a obţine deschiderea localului pe
ziua de 1 octombrie am relJ.'1it să obţinem deschiderea. Asemeni am parti
cipat la Conferinţa regională Iaşi. Toate acestea costă mult fată de
.>ituaţia noastră materială. Faţă de piedicile ce se pun mişcării socia
l iste din ţară. . . sîntem pcqţru abţinerea de la alegeri. Secretar N.
Cucoş" Î!'. Totodată este editat . un afiş al Partidului Socialist şi al Sin 
dicatelor Muncitoreşti Bîrlad so.
Limitarea dreptului de întrunire, impunerea cenzurii
represive,
menţinerea sub variate forme a stării de asediu, împiedicarea prin di
ferite mijloace a candidaţilor socialişti să participe la adunările electo
rale :-; 1 , măsuri menţinute şi înăsprite de noul guvern prezidat de ge
neralul A. Văitoianu au determinat convocarea la 1 3-14 octombrie 1 9 1 9
a Congresului extraordinar al Partidului Socialist. Congresul a hotărît
abţinerca de la alegeri, reise din rezoluţia adoptată, şi organizarea la
3 noiembrie 1 9 19 a unei greve generale de protest împotriva tero,rii
electorale, întrucît "un parlament cu adevărat nu poate izvorî decît din
liberul cuvînt al voinţei populare" 82• La 1 noiembrie 1 9 1 9 a avut loc
l a Bîrlad, l a care a participat o mulţime atît de mare, o întrunire care
a trebuit să aibe loc şi în vasta sală a clubului şi în stradă. Au luat
cuvîntul N. Lupu-Kostaki, P. Constantinescu, profesor la liceul din Bîrlad,
Cucoş, Candel şi lacomi. Ştirea ne parvine din ziarul "Socialismul",
care la 7 noiembrie nu pri m ise dă ri l e de scam[t întocmite în cadrul în
tr un iri i ftl.
Rezoluţia adoptat[t de congres, demasca mijloacele folosite de gu
vernanţi pentru împiedicarea maselor de a participa la alegeri, ţinerea
sub arme şi în închisori a mii de alegători, înăsprirea cenzurii şi a stării
de asediu, interzicerea întrun irilor etc. Hotărîrea luată insemna nu re
fuzul de a participa la viaţa politică şi la viaţa parlamentară, ci era o
incercare de a obţine condiţii de libertate pentru desfăşurarea campa
niei electorale şi, chiar amînarea alegerilor.
Desi Comitetul Executiv al Partidului Socialist a hotărît abtinerea
de la al eri, aşa cum se arăta în comlHlicatul publicat în noi �mbrie
1 9 1 9, Partidul Socialist a întrunit 2 73.303 voturi, obţinînd 7 mandate în
Adunarea Deputaţilor. Alegătorii au votat pe candidaţii socialişti, care
se inregistraseră in liste înainte de hotărîrea Congresului din octom
brie 1 9 19.

�

Hotărîrea Partidului Socialist de abţinere de la alegeri, in parte
i n fluentată de manevrele lui Averescu, a fost o greşeală a conducerii
partiduiui şi a nemulţumit proletariatul şi pe alţ i oameni ai muncii,
simpatizanţi din rîndul altor pături sociale care voiau să-şi dea votul
candidaţilor socialişti. Participarea la alegeri a Partidului Socialist in

conjunctura frămintărilor politi.ce din primii ani postbelici, cind era vă
dită orientarea spre stînga a unei părţi însemnate a corpului electoral,
ar fi determinat o pondere mult mai mare a forţelor democratice in

parlament, o adincire a conţinutului democratic al reformelor preconi-
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zate, urgentarea soluţionării lor şi izolarea grupărilor politice burgheze
ce se opuneau înfăptuirii unor reforme mai adinci.
Rezultatul alegerilor în 30 de judeţe se prezenta astfel înscnşi,
1 .083.457 ; abţineri, 350.577 ; anulate, 240.278 - 590.855 adică numai
45%. Privitor la rezultatele generale, publicăm cu titlu de document
rezultatul alegerilor generale de la 2, 3 şi 4 noiembrie 1919 în judeţul
Tutova : înscrişi, 24.890 ; s-au abţinut 8.395 ; au anulat, 5 .998 ; au votat
10.497 84. Intr-un manifest al organizaţiilor socialiste şi sindicale din
Bîrlad, editat în luna noiembrie 1919, masele erau chemate la luptă îm
potriva militarizării întreprinderilor şi pentru dreptul la muncă şi pîine.
Manifestul socialiştilor bîrlădeni se încheia cu lozincile : "Jos războiul !
Vrem demobilizarea generală şi grabnică ! Trăiască pacea între
popoare ! " 85.
In Conferinţa extraordinară a Partidului Socialist ţinută la Iaşi la
7 şi 8 decembrie 1 9 1 9, care a hotărît crearea Consiliului general al parti
dului, s-au stabilit prin votul unanim al celor 40 de delegaţi din întrea
ga ţară, sarcinile celor 7 deputaţi socialişti în Cameră, care aveau obli
gaţia să lupte pentru adoptarea unor măsuri grabnice privind semnarea
păcii, demobilizarea, desfiinţarea stării de asediu, a cenzurii, amnistie
politică şi militară, extinderea legii electorale asupra întregii ţări, cu
acordarea dreptului de vost militarilor şi femeilor. ln şedinţa Camerei
d i n 1 1 decembrie 1 9 1 9, în numele grupului parlamentar şi din împuter�
nicirea Partidului Socialist, deputatul Toma Dragu a citit declaraţia de
putaţilor socialişti în care erau sintetizate obiectivele pe care le pro
puneau. Un moment deosebit de important in activitatea grupului so
cialist în parlament 1-a constituit prezentarea de către Gheorghe Cris
tescu a Declaraţiei Partidului Socialist in problema Unirii.
La o adunare socialistă ţinută in decembrie 1919 la Bîrlad, la care
a participat mult tineret, profesorul P. Constantinescu-Iaşi vorbea des
pre succesele luptei pentru socialism pe plan naţional şi internaţional.
El a arătat că burghezia şi moşierimea se tem de mase şi de aceea ar
vrea ca revoluţia socialistă din Rusia să fie înăbuşită 86.
Chemarea secţiunii Partidului Socialist din Birlad şi a Sindicatelor
Muncitoreşti pentru întrunirea publică din 28 decembrie 1 9 1 9 a avut
drept scop protestul, faţă de scumpetea excesivă a traiului, a lipsei de
lucru, concentrărilor, gărzilor, mobilizărilor fără rost, contra alegerilor
ilegale făcute sub stare de asediu şi cenzură, cînd şi-au spus cuvîntul
40% din totalul alegătorilor. Marea întrunire publică urma să aibă l<>c
în sala Coloseul Majestic unde pe lîngă vorbitorii din sectiunea locală
erau anunţaţi să ia cuvîntul şi delegaţi din Galaţi şi Bucureşti. Se pre
coniza a se infiera şi crima de clasă înfăptuită asupra muncitorimii de
către oligarhia română, pe străzile capitalei, în ziua de 1 3 decembrie
1918 şi pentru înlăturarea unui nou 1 907, pe care oligarhia vrea să-I
dezlănţuie 87• Afişul editat sub egida secţiei din Bîrlad a Partidului So
cialist, chema toate categoriile de oameni ai muncii de a lăsa deoparte
prejudecăţile meschine şi de a se inscrie în Partidul Socialist. "Către
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voi toţi - se arăta in chemare - se îndreaptă glasul nostru al "Socia
lismului" liberator şi mintuitor, căci sînteţi nedreptăţiţii care ţineţi în
treaga omenire pe umerii voştri. Pe voi toţi, obijduiţii de azi, vă che
măm la intrunirea de la 28 decembrie st. n. ca şi la toate intrunirile
noastre, căci numai prin unirea şi organizarea voastră in clasa cea
mare a proletarilor, veţi izbîndi spre o lume nouă, mai dreaptă, mai
bună, mai fericită. Ascultaţi glasul "Socialismului" care învăluie azi
omenirea peste hotarele Apusului şi Răsăritului într-o nouă chemare
caldă şi înviorătoare. Ascultaţi ecourile care, din fericire, au putut stră
bate pină la noi in centrale mari muncitoreşti din tară ; ascultaţi cuvîn
tul conducătorilor voştri ! " 88.
Tutovenii erau îndemnaţi de a citi şi răspîndi ziarele socialiste,
de a participa la şedinţele socialiştilor care se ţineau în fiecare duminică
de la orele 14-17 în sala clubului socialist din strada Chenciu nr. 1 ,
pentru a s e uni î n organizaţii economice ş i politice. Apelul lansat de
socialiştii de aici menţiona printre altele : " . . . prin sindicate sociali,ste
şi de breaslă pentru funcţionari, ţărani şi muncitori, prin partidul socia
list, care cuprinde toate categoriile de oropsiţi, veţi putea înlătura pe
cei care azi nu mai pot conduce societatea, ţara noastră şi intreaga
omenire, luînd voi conducerea afecerilor publice în stat, judeţe, comune
etc., spre binele vostru, care sînteţi cei mai mulţi, spre fericirea tutu
ror" 811, Manifestul are 1 5 rînduri cenzurate şi se încheie cu lozinca
"Trăiască Socialismul".
Profesorul Petre Constantinescu-laşi a desfăşurat o intensă activi
tate revoluţionară in anii de după război, activitate care va con1Pnua
in toată perioada interbelică. La 28 decembrie 1919, se aflau in Bîrlad
50 profesori şi profesoare. In aceeaşi zi au fost convocaţi în localul

Liceului "Codreanu", pentru a se constitui in societatea profesorilor se
cundari, similară cu aceea a institutorilor şi învăţătorilor. S-a lansat un
Apel către Asociaţia profesorilor secundari din Bucureşti. Au partici
pat

21

profesori, iar adunarea s-a aminat pentru

3 1 decembrie 1919

oo.

Profesor la liceul din oraşul Birlad, P. Constantinescu-Iaşi a contribuit

la dinamizarea activităţi i socialiste intr-un oraş, care, lipsit de obiective
economice importante, suferea un serios handicap in această privinţă.
Odată cu impulsionarea activităţii secţiunii socialiste birlădene, ale cărei
şedinţe se ţineau săptămînal,

muncitorii şi intelectualii existenţi in acest

oraş audiau cu mult interes pasionatele conferinţe pe care le ţinea pro

fesorul Petre Constantinescu-Iaşi 9t, Din partea conducerii de partid i
s-au trasat sarcini in legătură cu activitatea tineretului

socialist.

Se

poate aminti activitatea tineretului socialist, constituit in organizaţii cum

�r fi

.,Prietenii naturii", unde tineretul primea educaţie comunist<\.
Activişti de frunte ai partidului cum ar

fi

Gh. Niculescu M izil, :\1 .

Dobrogeanu-Gherea, P. Constantinescu-Iaşi şi alţii au iniţiat crearea de
grupuri "Prietenii naturii" şi le-au îndrumat primii paşi Y2 .
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ASPECTS DE LA SITUATION R"eVOLUTIONNAIRE
DE LA VI LLE DE BîRLAD ET DU DEPARTEMENT
DE TUTOVA DANS LA PERI ODE 1918-1921 (1 )

Resume
Dans la periode 1918-1921 le mouvement ouvrier de Birlad aboutissait il
un tel degre de maturite politique et ideologique qui reclamait necessairement la

transfdrmation du parti de la classe ouvriere dans un parti revolutionnaire de
t)•pe nouveau.
L'essor revolutionnaire de la periode 1918-1921 a signifie une nouvelle
etape dans la lutte de liberation sociale pour l'affirmation de la classe ouvriere
de Birlad dans !'arene politique du pays, consequence de l'accroLssement de la
force du proletariat et de sa capacite de se situer dans l'avangarde du mouvement
general progressÎISte. A cette epoque-lil, le mouvemen.t du peuple travailleur de
Bl rlad s'est accru, tout comme des differentes categories socJales et des persona
li tes politiques existentes, pour Ia solution democratique
de grands probh�mes de
•
la Roumanie.
Le mouvement ouvrier socialiste de Birlad s'est affkme comme un vaste
mouvement de masse, qui incluait le proletariat industriei, et qui. entrain.ait aussi
des categories sociales nonproletariennes de l'ancien departement de Tutova.
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
VD-VID, 1985-1986

COOPERAŢIA FORESTIERĂ IN ROMANIA INTERBELICA
DUMITHU ŞANDRU

Faţă de alte ţe:1 ri europene, unde cooperaţia de producţie s-a dez
voltat, în general, în mediul urban, î n România această formă de aso
ciere nu a găsit un teren prielnic la orm;; e , astfel că ca a rfunas aici
slabj, dezvoltîndu-se î n special la sate. Ca � i î n Germania, şi în. Ro
mânia, primele cooperative de acest tip au luat fiinţă la ora�e. dar el e
au vegetat, timp în care cooperaţia rurală de producţie a cunoscut un
oarecare avînt, dar nu în sectorul economiei agrare propriu-zise, ci î n
alte compartimente. Dintre cooperativele de producţie o evoluţie remar
cabilă au avut-o cele forestiere, care şi-au avut originea în ini ţiativele

citorva grupe de ţara ni entuziaşti de la munte 1• Ele a u apărut ca o rc

o.tcţie contra i ndustriei forestiere capitaliste care specula nevoi le de m a
teriale lemnoase al e gospodăriilor ţ ărăneşti şi m unca sătcn ilor d i n n•
giunile respective.
Prima cooperativă forestieră, "Norocul", a fost creati"! în

1 905

în

comuna Boroai a , judeţul Suceava2. Trei ani mai tîrziu, în 1 908, existau

30

do cooperative forestiere, cu

social vărsat,

1 189

2 2 5 DUO lei capital
50% d i n
membrilor 50,2%, iar

membri şi cu

nu mărul unităţilor reprezentînd atunci aproape

n um f1rul total al cooperativelor de producţie,

al
capitalul 7 1 , 1 11 u d i n totalul capitalului social vărsaf1• Ele s-au dezvoltat,
în specia l , dupi'l promu lgarea legii din 1� fpbruarie 1 ! H O , care autoriza
statul

să

dea

în

exploatare

cooperativelor

foresti en•

mici

păduri cu valoare n· ai marP de 10 000 de ll'i fiecare\ astfel
funcţionau

86

d e asociaţii. cu

parcelc de

c[l în

Hl lO

4 382 nwmbri şi· cu u n capital global de
erau 1 49 cooperati v c, cu 8 405 membri, 1 010 1 1 4

GO l 000 lei 5 ; în 1 9 1 2
lPi capital. şi 13(-i 262 l ei fonduri de rczc:>rv<:i, n u m [l ru l lor sporind l'On
ti nuu, pînă la l ! H ::i , la 2 2 1 unităţi . cu 12 21Hi nwn1bri, cluJ�[l can• a n ,
pînă l a sfîrşitul n1zboiulu i, modificările' survenite• î n n u m ă r u l l o r şi a l

societarilor au rămas nesem ni ficative''.

Pîni"t la Marea U n i re d i n 1 9 1 8 coo p <'rativcl<' forcsti('r<' s-au l i m i 
tat l a forme simple de producţie tflicrea p[ld ur i l or fasonarca l(•mnu
l u i şi vînzarea acestuia şi, mai cu seamă, a lem nului brut pentru foc pc
,

piaţa internă7• Operaţiile respectiv e au solicitat un volum mare dC' m u n 
l",-t

şi m i c i i nvesti ţii . A c e a s t a explică de

L·are structura socială a

ce

coopcrativek• foresti er<>, la

membrilor nu se deosebea substanţial de. cea

î ntîl nită la alte' tipuri de asociaţii, au putut acop<'ri d i n mij l oan• propri i ,
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în cei mai mulţi ani, peste jumătate din cheltuielile de exploatare, i ar,
uneori, precum in 1 908 şi in 1 9 1 2, procente mult mai ridicate, de 69,5 "'g
şi, respectiv, de 66, 1% s.
La
sfîrşitul primului război mondial, tind cercurile guvernantc
din România îşi concentraseră atenţia asupra legiferării reformei ;,gra
re, ideea improprietăririi cu păduri a ţăranilor de la munte începuse s3
i�i găsească din ce în ce mai m ulţi aderenţi . G uvernul liberal, cond�s d e
Ion I. C. Brătianu, în timpul căruia a fost promulgat decretul-lege de
expropriere şi împroprietărire, a apreciat că nu era indicat a se faco
�·xproprierea masivelor păduroase, din considerente specifice ale hidro
logiei şi climatologiei ţării, influenţate şi condiţionate de existenţa pă
durilor 9• La sugestia directorului Casei Centrale a Băncilor Populare
Săteşti, Fotin Enescu, a fost emis, la 23 noiembrie 1 9 18, un decrct-Jege
care permitea statului să concesioneze cooperativelor forestiere pciduri
î n suprafeţe şi la valori nelimitate, măsura fiind socotită ca o compen
saţie pentru ţărănimea de la munte care nu putea beneficia de avantajele
oferite de legea agrară w.

Paralel, s-a încercat să se compenseze lipsa sau insuficienţa :.e::-e
nului arabil prin înzestrarea satelor de la munte cu suprafeţe mai mari
de păşune decît cele atribuite în regiunile de deal ori de şes 1 1 . Di !:'pozi
ţia din urmă, deşi avea menirea să amelioreze starea economică �i so
cială a sătenilor munteni, nu putea să rezolve în mod eficient m·voile
reale ale populaţiei acestor regiuni. Insuşi ministrul agriculturii �i do
meniilor, I. Gh. Duca, recunoştea, în acest sens, în interviul acordat
ziarului "Dacia", la 2 mai 1 9 1 9 , că, singură, înzestrarea locuitorilor din
zonele montane cu păşuni nu constituia o soluţie pentru a crea satelor
de aici o situaţie înfloritoare şi că, pentru atingerea acestui ţel, se im
punea dezvoltarea la munte a unei industrii şi acordarea pădurilor în
exploatarea obştilor săteşti 1 2.
Decretul-lege din 2 3 noiembrie 1 9 1 8 venea tocmai în întîmpinarea
unui asemenea deziderat. Dispoziţiile lui nu s-au limitat însă la p<"ldu
rile din zonele montane, ci de ele au beneficiat şi ţăranii din regi:mile
de deal şi de şes, dacă locuiau în apropierea unor păduri exploata.C) ile.
Decretul-lege a dat, în acelaşi timp, statului posibilitatea de a cont;ola,
prin organele silvice, cu mai multă eficienţă, modul în care erau cxp�:Ja
tate masivele păduroase.
In condiţiile în care în primii ani de după Unire cererile de mate
riale lemnoase pentru construcţii, atît pe piaţa internă, cît şi pe cea
externă, erau sporite de necesităţile refacerii distrugerilor din tir:1pul
războiului şi în care principalele partide politice ale timpului a u msţi
nut în baza acelorasi ratiuni formulate de liberali, solutia exploatării
păd rilor prin inter � edi �tl obştilor ţărăneşti t:l, prevederi i e decreLJlui
lcge din 1 9 1 8 au favorizat procesul apariţiei a numeroase noi coopera
tive profilate pe exploatarea şi prelucrarea lemnului. Ca urmare, coope
raţia forestieră s-a dezvoltat rapid în primii ani postbelici, spo!"ind
numai din 1 9 1 8 pînă în 1 9 H J de la 222 unităţi, cu 12 203 membri. l a
384 cooperative, c u 2 3 3 0 0 membri. Limita maximă a unităţilor a fost

�
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atinsă la bilanţul din 1 928, cînd au funcţionat 492 cooperative, iar a
numărului de asociaţi în 1 926, cu 63 1 0 3 membri. După 1 926 cooperaţie1
forestieră intră, împreună cu industria de exploatare a lemnuluP" , intr-o
fază de declin, determinată de scăderea cererilor de materiale lemnoase
pe pieţele externe, care a condus la o diminuare a defrişărilor de pă
duri. Acest proces a avut efecte negative pentru majoritatea coopcrati
velor forestiere, dar ele au fost catastrofale pentru asociaţiile din Bu
covina, care angajaseră mari capitaluri în ex pl oa tarea de păduri. Scă
derea preţului lemnului şi lipsa de debuşeuri a determinat deprecierea
lui, urmată de pagube financiare însemnate 1::i .
Majoritatea cooperativelor forestiere create în perioada interbelică
erau asociaţi i mici ori mijlocii d i n punctul de vedere al num ărului de
m e mbri şi al puterii lor financiare. Multe di ntre ele nu au reuşit s;_i
obţină dreptul de exploatare decit în anumiţi ani şi atunci doar pentru
mici porţiuni de teren, astfel că activitatea lor a fost sporadică. Obştea
de arenda re de păduri "Stejarul", din com una Poieni, judeţul l a şi, a
e xis ta t ca persoană juridic[! d i n aprilie 1920 pînă la
28 ianuarie Hl40,
cînd a fost lichidată, dar ea a
exploatat doar în 1 922 o suprafaţ�1 de
1 5,4 780 ha din pădurea statului Buci u m lli. Cooperativa "Valea Moldo
viţei", din comuna Moldoviţa, judeţul Cîmpulung, s-a constituit în Hl36,
cu 1 14 membri, un capital social subscris de 1 1 3 500 lei şi cu 56 800 lei
capi ta l vărsat. Ea a reuşit să Pxploatcze numai în 1937 cîteva parcclc la
Moldoviţa şi A rgel d i n pădurile Pondului bisericesc ortodox al Mitro
poliei Bucovinei, din Cernăuţi, dar în anul următor, la licitaţia orga
nizată, adm i n i straţi a Fondului a dat pădurile în exploatare la particulari,
astfel că asociaţia a rămas, la fel ca şi cealaltă cooperativă forestier�1 lo
c ală "Tomnaticul", fără obiect•7• Altele, precum cooperativelc ., Drepta
tea"', din com u na Bîrnova, j udcţul Iaşi 1 \ "Tomnaticul", din comuna
Moldoviţa, judeţul Cîmpulung1!1, nu au reuşit să obţină niciodahi con
cc>siunea exploatării. De altfel, este suficient să arătăm că din cek 889
asem enea cooperative ce existau în mod l eg al în 1 924 activaseră şi de
puseseră bilanţul numai 4 76211, p en tru a putea în ţel eg e adevărata stare
a aces te i ramuri a cooperaţiei.
In zonele montane cu masive păduroase cooperativele forestiere
au reprezentat însă singurele unităţi viabile, acestea combinînd, de re
,

.

gulă, exploatarea pădurilor cu prelucrarea lem nului, iar uneori chiar cu
i ndustrializa rea lui. Dup�1 Unire, cooperaţia forestieră şi-a extins acti
v itatea, cu ajutorul financiar acordat de C en tr a l a Bfmcilor Populare !?i
de

Centrala Cooperativelor de Producţie şi Consum, la producţia indus
trială, in vederea comercializării , ea separîndu-se, de fa pt în două ram
m uri :
cooperative de tăiere a pădurilor şi fabrici cooperative de che
restea2 t. Organizarea i ndustrială a cooperativelor forestiere a fost pri
v i tă de factorii politici şi de economiştii vremii ca soluţie opti m�1 a
p rob lem ei social-economice a populaţiei de la m un te, din cauză c<i va
lorifica munca locală disponibilă, permiţînd absorbirea excedentului de
forţă de m u ncă , şi contribuia la ameliorarea stării materiale a locuito,
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rilor de aici22, motiv pentru c are> statul a încurajat si stema ti c astfel de
întreprinderi.
In 1 926, cooperativele forestiere pe nt ru prelucrarea şi industriali
zarea lemnului posedau 133 km de cale ferată cu ecartament · îngust.
22 locomotive, 286 vagoane şi diverse alte maşini şi instalaţii cu o
forţă motrice totală de 42 230 H.P. Cea mai mare dezvoltare, comparativ
cu numărul locuitorilor, o avea cooperaţia forestieră din Bucovina, unde,
la 31 decembrie 1926, din totalul de 24 de cooperative de producţie, 23
reprezentau exploatări forestiere. Dintre acestea se distingea, prin ac
tivitatea şi prin forţa economică avută, cooperativa "Pădurea noastră",
din comuna Vama23. Majoritatea coopera tivelor de aici erau, in reali 
tate. asociaţii cu membri fictivi, reprezentind întreprinderea unui sin
gur i ndivid, care beneficia astfel de avan taj ele oferite de către legiuitor

cooperativelor24.

La nivelul întregii ţări, mai importante erau cooperativele "Steja
rul'', din Barca, judeţul Dolj, "Pietrosul" şi " Ardealul" , din judeţul Ba
că u, "Albina", din Tarcău, judeţul Neamţ, ultima fiind, in 1 926, cea mai
mare dintre ele25. In anii următori arc loc un proces de consolidare a
marilor unităţi care, prin "Albina", "Tarcăul", "I. Gh. Duca", "Negova
nu", "Sibiu" şi altele, dominau această ram u ră a co operaţiei, datorită pu
teri i lor economice. Astfel, zece ani mai tîrziu, in 1 936, 27 din cele 206
cooperative forestiere româneşti posedau 34 de fabrici de cherestea, cu
!::1 4 de gatere şi cu 2 697 H.P. forţă motric0 26 • O parte dintre marile în
treprinderi cooperative care nu-şi lim ita u �tc tivitatea numa i la indus
trializarea lemnului, ci se ocupau şi dP ex pl oatarea Jui, precwn ...Tarcă
ul", "Negovanu", " Albina" şi a l tel e, îşi constituiscr;_'"i chiar pcp i n i ere
proprii în vederea rcî mp[tduririi m asivclor defrişate27.
In general, cooperativelc forestiere procurau credite prin îfiterme
diul cooperaţiei, dar numai cele cu putere economică deosebit{t "im avut
posibilitatea să obţină îm prumuturi în valori mai consistente. In anii
1927 şi 1 928, de pildki, două cooperative forestiere din judeţul Neamţ
- "Tazlăul" si
,, Alb i n a" - detineau
1 2 9 000 00 0 lei, sa u 35% din to'
'
talul creditelor · di s trib u i te acestui tip de asociaţii prin centralele cooperatiei2R. In 1926 Centrala Băncilor Populare avea distribuite 299 500 000
'
lei credite asociaţiilor forestiere ; din suma de mai sus, 17% fuseseră a
cordate la 85 o;0 din cooperative, iar 830j0 restului de 1 5 % 2n.

Cooperativele forestiere au i nvestit mari sume în achiz-i ţionarea
p{tdurilor ce urmau a fi supuse dc>friş�irii . Intre 1 921 şi 1 930 ele au
cumpărat de la Casa Pădurilor, care a administrat pînă în 1930 fondul
silvic al statului, material lemnos în valoare de 462 000 000 lei prin
bună învoială ş i de 500 000 000 l e i prin licitaţie30. Insuficienţa capitalu
lui de investiţie şi neputinţa cooperatiwlor, în special a celor mi ci , de a
obţine credite a constituit un serios impediment în activitatea acestei
categorii de unităţi. Serviciul Forestier de pe lînga Centrala Cooperati
Yelor de Producţie şi Consum recunoştea, la 5 septembrie 1 927, c[! , d i n
cauza capitatului neînsemnat a l cooperativelor forestiere, acestea; pe n 
tru a-�i procura sumPle nc>cPsare, recurgeau la împrumuturi sau la vin-
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zări anticipate de materiale lemnoase neexploatate. Intrucit asemenea
procedee le puteau expune la pagube, Serviciul Forestier a comunicat,
la 5 octombrie 1 927, cu ordinul circular nr. 5 1 845, preşedinţilor coope
rativelor forestiere că aprobarea pentru exploatare urma a se da numai
acelor cooperative ce puteau face dovada că posedau mijloacele băneşti
necesare exploatării şi care aveau nu număr de membri de �el puţin
jumătate din numărul total al capilor de familie din comunele in caţe
lucrau. In conformitate cu circulara menţionată, noile cooperative fo1
restiere trebuiau să aibă un capital vărsat de cel puţin 200 000 de l�i,
din care fiecare membru din consiliu rrri.nimum 10 000 de lei şi fiecare
cenzor cite 5 000 de lei şi un număr de cel puţin 100 de membrfU.,
Din analiza evoluţiei cooperaţiei forestiere pe anii 1 91 8- 1 9 26 se
constată sporuri substanţiale la numărul unităţilor, al membrilor şi
chiar a capitalurilor, dar valoarea fondurilor proprii, socotită pe 3ocie
tar, in condiţiile devalorizării continue a monedei naţionale, rămînea,
la multe unităţi, modestă. La fondare, in aprilie 1 920, obştea "Stejarul",
din comuna Poieni, judeţul laşi, avea 52 de asociaţi şi un capital vărsat
de 805 lei, revenind, în medie, cîte 15,45 lei pe societar ; în 1 926, numărul
membrilor a ajuns la 1 1 2, iar valoarea capitalului la 15 172 de lei, sau
la 135,45 lei pe societar32• In septembrie 1 920, cooperativa "Osoiu", din
comuna Osoi, judeţul Iaşi, s-a constituit cu 90 de membri şi cu 3 590 de
lei capital social vărsat ; în iulie 1 926, ea avea 222 societari şi un capi
tal social vărsat de 85 592 de lei33, ori 385,55 lei pe asociat.
Din cauza insuficienţei capitalurilor de lucru obştile de exploatare
de păduri au recurs la fel de fel de artificii pentru a găsi fonduri. Co
operativa "Căldura ţăranului", din comuna Prisăcani, judeţul Iaşi, dis
punea, in 1920, de 12 600 lei capital vărsat. In 1 92 1 , obţinînd permisiu
nea de a exploata 6, 7 582 ha din pădurea statului Prisăcani şi neavînd
fonduri suficiente, a solicitat de la Casa Centrală a Cooperaţiei Săteşti
un credit de 45 000 de lei, care i-a fost refuzat34. Obştea a reuşit să a
copere, totuşi, cu mijloace proprii această exploatare, dar, in 1923, nepu
tînd finanţa cheltuielile de defrişare a altei parcele, de 9,3 066 ha, a
contractat un credit de 50 000 de lei de la cooperativa de exploatare
"Stejarul", din comuna Comarna, judeţul Iaşi, cu condiţia de a împărţi
cu ea beneficiile35. La sfîrşitul anului 1 925, cind a început exploatarea
unei noi porţiuni de pădure, de 1 1 ,8 448 ha, a primit un credit de 80 000
de lei de la federala din Iaşi a băncilor populare ; in fine, in 1 928, nea
vind bani pentru exploatarea unei alte parcele, de 1 1 ,8 075 ha, condu
cerea cooperativei a luat un imprumut de 62 000 de lei de la "Banca
Groswald" şi un altul de 120 000 de lei de la "Banca Iaşilor", ambele
societăţi de credit comercial din Iaşi, cu dobinda pieţii bancare, aceste
sume rambursîndu-le din banii realizaţi prin vinzarea materialului lem
nos36. De altfel, in 1 9 3 1 cooperativele forestiere din România datorau
unor cooperative de alte profiluri 190 637 000 lei, iar )a diverşi alţi cre
ditori, între ei şi Casa Autonomă a Pădurilor Statului pentru material
lemnos luat in exploatare, 1 2 1 128 000 lei37.
C-t!a.

2·1 coa!3. 19
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Din analiza situaţiei cooperaţiei forestiere pe anii la care cifrele
statistice oferă cele mai serioase garanţii privitoare la autenticitatea lor,
anii crizei economice, cînd s-au efectuat anchetele privitoare la cuan
tumul datoriilor agricole şi urbane ce urmau să intre in conversiune, se
desprind cîteva observaţii asupra acestui tip de asociaţii. In primul rînd,
trebuie precizat că structura socială a societarilor nu se deosebea de a
ceea întîlnită la cooperativele de producţie diversă şi la cele de con
sum:lll. In privinţa mijloacelor financiare, ele au folosit, de regulă, cote
mai mari din fonduri străine în raport cu valoarea fondurilor proprii,
care reprezentau in cea mai mare parte rezerve statutare şi într-o mai
mică măsură capital social vărsat. Astfel; dacă pînă la război mijloacele
proprii ale cooperativelor acopereau în mod obişnuit peste 40° o, iar în
anumiţi ani chiar mai mult de jumătate din cheltuielile de exploatare,
după Unire, ca efect al apariţiei şi extinderii industriei cooperative
forestiere care solicita capitaluri mai mari, procentul a scăzut pîn[l la
1 0%, restul cheltuielilor fiind acoperite din împrumuturP!l. In 1 93 0 ca
pitalul vărsat era de 29 207 000 lei, iar rezervele
statutare însumau
1 2 9 704 000 lei ; în H l 3 1 capitalul vărsat a fost de 77 405 000 lei, iar re-
?.crvele de 1 30 983 000 lei ; în 1 932 ele au reprezentat 66 648 000 lei şi,
respectiv, 107 722 000 lei, iar în 1 933, cînd cooperativele forestiere au
utilizat credite în valoare de 2 1 8 965 000 lei, cifrele au fost de 54 492 000
lc'i pentru capital şi de 1 1 2 45 1 000 lei pentru rezerve. Beneficiile ncte
au fost în scădere, de la 12 398 000 lei, în 1 930, la 4 755 000 lei, în 1 93 1 ;
bilanţul cooperativelor forestiere pe 1 932 s-a soldat cu pagube, iar în
Hl33 beneficiul net realizat a fost de 1 740 000 lei"0.
Depresiunca economică din 1 929- 1 933 a îngustat simţitor posibi
l ităţile cooperativelor forestiere, în special a celor de exploatare a pă
durilor, de a mai procura capitaluri din surse străine. Nici după ce Ro
mânia a ieşit din criză creditele obţinute nu au mai fost prea ridicate,
din cauza politicii prudente de finanţare a Băncii Centrale Cooperative
şi, mai tîrziu, a Institutului Naţional al Cooperaţici, care i-a preluat, cu
începere din iunie 1 938 toate funcţiile" ' · In aceste condiţii, unele coope
rative forestiere au colaborat la exploatarea pădurilor cu diverse socie
tăţi ce posedau masive păduroase. Astfel, în 1 934 cooperativa foresti
eră "Munca", din Gura Il umorului, judeţul Cîmpulung, s-a creat pentru
a lua în arendă fabrica de cherestea din localitate a Fondului bisericesc
ortodox român. Asociaţii au organizat o cantină şi un magazin de apro
vizionare cu bunuri de larg consum pentru membrii cooperativei. Dar,
din cauza concurenţPi firmelor particulare făcută la exploatarea şi la
comercializarea lemnului din regiune, în 1 938 asociaţia nu a mai putut
plăti chiria, astfel că fabrica a trecut în mîinile unor speculanţi, iar
asociaţia, deşi şi-a păstrat şi titlul de cooperativă forestieră, s-a trans
format de fapt în cooperativă de consum, rămînînd la acest statut in
anii următori '•2. Paralel, Fondul bisericesc ortodox român al Mitropoliei
Bucovinei a asociat şi alte cooperative forestiere, precum nPlăeşul", din
comuna Putna, judeţul Rădăuţi, la exploatarea în tovărăşie a păduri
lor sale43•
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Legea cooperaţiei din 27 martie 1 935 prevedea, la articolul 168,
obligaţia statului de a vinde cooperativelor forestiere, pe preţul estimat,
parchetele ce urmau a se tăia din pădurile avute in proprietate. In vir
tutea acestei dispoziţii, cooperaţia forestieră a putut lua din nou în ani i
următori o oarecare dezvoltare prin faptul că unităţile cooperative au
obţinut pretutindeni pădurile aprobate a fi defrişate'•'•. Pc baza preve
derilor noii legi statul a încercat aplicarea unei politici speciale de spri
jinire a locuitorilor moţi din regiunea Munţilor Apuseni spre a-i ajuta
să îşi amelioreze starea economică deosebit de precară pe care ace,şti a
o aveau. La numai cîteva luni după promulgarea legii din 27 martie
1 935, din îndemnul autorităţilor judeţene, a fost creată în comuna So
meşul Rece, judeţul Cluj, cooperativa forestieră "Moţii" , cu scop de a
exploata păduri, a organiza creşterea în comun a vitelor şi a industria
Uza produsele animaliere, căreia statul i-a dat cu titlu de chirie fabrica
de cherestea din localitate şi păduri de exploatat1r•. I n anul următor,
,l in iniţiativa guvernului, a fost creată o altă cooperativă, "Moţul", în
omuna Gilău, judeţul Cluj, cu o secţie forestieră, care a luat, tot c u
titlu d e închiriere, de l a stat fabrica d e cherestea d i n Gilău, astfel ci1
datorită concursului nemijlocit al instituţiilor centrale şi judeţene a fost
posibilă înlăturarea speculanţilor de la exploatarea pădurilor din îm...,
prejurimi, care s-a făcut în anii următori exclusiv prin asociaţie'•G.
Dar, adeseori, dispoziţiile legii din 1 935 privitoare la cooperativelc
forestiere nu s-au putut aplica din cauza opoziţiei organelor silvice re
gionale ce refuzau să permită tăierea unor porţiuni din pădurile plasate
în regiunile unde ele fuseseră în anii anteriori în mod iraţional exploa
tate, iar aceste refuzuri priveau mai cu seamă domeniile forestiere din
regiunile locuite de moţi, prin aplicarea cărora statul încerca o ameli
orare a traiului lor. Intr-adevăr, cu începere din ultimul deceniu al vea
cului trecut aici s-a desfăşurat o exploatare continuă şi prădalnică a
pădurilor, atît de către întreprinderile de prelucrare a lemnului , cît �i
de către ţărani, fără a se efectua paralel replantarea masivelor despă
durite, procese care au dus la degradarea solului, îngreunînd regenera
rea fondului silvic'•1. Ca urmare a existenţei unei asemenea stări de fapt,
Direcţia a IX-a Regională Silvică din Cluj a respi ns aproape sistematic
cererile cooperativelor forestiere de pe raza comunelor din Munţii Apu
seni sub motivul intemeiat că în regiune se tăiaseră prea multe păduri
particulare şi comunale, iar pădurile statului fuseseră rărite şi degra
date prin delicte silvice"11• O situaţie asemănătoare se întîlnea şi in unc>
le regiuni deluroase ale ţării cu rezerve forestiere reduse. ln 1 938, de
pildă, niciuna din cele patru cooperative forestiere din judeţul Vaslui
nu mai activa întrucît nu avuseseră de unde să obţină păduri pentru ex
ploatare 't!l.
Din analiza datelor statistice ale organelor de resort cooperatiste
rezultă că limita cea mai de jos a cooperaţiei a fost atinsă în 1933, în
privinţa unităţilor; cu 1 7 1 cooperative. şi a membrilor,. cu 22. 707. Capi
tatul lor social a fost intr-un declin continue după_ 1 928. cind a inregis- 
trat cota maximă de 136 130 000 lei, pină in 1 936, cind a ajuns la
....
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!j2 552 000 lei, an după care creşterile in unele compartimente sint ne
semnificative, iar in altele diminuările au continuat50. O caracteristiC".!
a cooperaţiei forestiere din aceşti ani a fost dată de numărul mare al
unităţilor fără activitate. Astfel,. la bilanţul din 31 decembrie 1937, din
totah.rl. de 4 5 1 al unităţilor, 100 nu incheiaseră bilanţul, iar alte 100 se
aflau in l ichidare"1. La bilanţul din 31 decembrie 1938 cooperativele fo
restiere româneşti grupau 28 027 membri, cu 105 mai puţini decit la cel
precedent. Din totalul de 448 al cooperativelor forestiere existente in
acel an, in care erau incluse şi cele două cooperative minoritare aparţi
nînd maghiarilor şi afiliate la federala ,.Alianţa" din Cluj, numai 247
închetaseră şi depuseseră bilanţul ; 100 nu îl depuseseră, iar 101 coope
rative sp aflau în stare de lichidare52• Numărul mare al cooperativelor
forestier<:· fără bilanţ sau lichidate ori in stare de lichidare reflecta, pe
de o parte, caracterul temporar şi provizoriu al acestora, infiin:ţate cu
un scop limitat, pentru a exploata doar o anumită parcelă de pădure,
iar pe de altă parte, situaţia şubredă a acestei ramuri a cooperaţiei, da
torită tocmai împrejurărilor excepţionale şi de favoare care inlesneau
crearea unor ficţiuni cooperatistefhl.
Cooperaţia de toate tipurile din provinciile româneşti aflate pînă
l a primul război mondial sub dominaţie străină fusese organizată după
pri ncipii naţionale. Criteriul organizării cooperaţiei pe naţionalităţi a
persistat in întreaga perioadă interbelică în Transilvania, Basarabia şi
Bucovina. Cooperaţia de producţie cu capital minoritar deţinea o pon
dere destul de însemnată, de 34,69%, in structura întregii cooperaţii de
producţie din România&", comparativ cu ponderea minorităţilor naţio
nale, care era de numai 2 3 , 0 % s.r;. Raportul era favorabil minoritarilor
datorită extensiunii ce au căpătat-o asociaţiile de prelucrare a
laptelui ale saşilor. In schimb cooperativele forestiere au aparţinut a
proape în exclusi vitate românilor. Astfel, la bilanţul din 31 decembrie
1 934 , din cele 239 unităţi, una singură era cu capital minoritar56, iar la
bilanţul din 1 938, din cele 247 de cooperative ce depuseseră bilanţul nu
mai două nu erau cu capital românescă7.
Analiza mijloacelor de exploatare ale cooperativelor forestiere din
anii 1 937-1 938 evidenţiază caracterul industrial al unui grup restrins
de unităţi ce dominau, prin puterea economică, această ramură. In 1 937,
un număr de 27 mari cooperative, între ele "Albina", "I. Gh. Duca", "Ne
govanu", "Sibiu" şi altele deţineau un capital social de 7 278 000 lei, în
timp ce restul de 226 posedau numai 43 070 {)00 lei capital socialsa. In
1 938, deşi capitalul social al asociaţiilor forestiere s-a redus faţă de anul
precedent cu 4 962 000 lei, mijloacele lor de exploatare au crescut cu
12 000 000 lei. ln activul bilanţului pe 1938 imobilizările (maşini, insta
laţii, căi ferate etc.) deţineau 1/5 din totalul mijloacelor lor, pădurile
l uate în exploatare peste 1/4, iar mărfurile, care reprezentau materialul

000 000 lei, adică 16%59. In 1939 in
dustria cooperativă a lemnului era reprezentată prin 29 cooperaf-4ve
( 1 1 ,96% din numărul cqoperativelor forestiere), .avînd 4 645 membri
·
( 16%), 24 309 627 lei capital şi 3 1 1 733 100 lei capitaluri investite în ex-

lemnos brut sau fasonat, deţineau 68

http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro

COOPERAŢIA FORESTIERA

ploatări (22,53%), cu 92 gatere şi cu o capacitate de producţie de 4 3 7 000
m .c. de cherestea, in valoare de 255 000 OOO. leiiJO.
Cu rare excepţii, în care cooperativele ·forestiere s-au creat pentru
a exploata păduri moşneneşti sau răzeşeşti, majoritatea lor zdrobitoare
au urmărit defrişarea unor parchete de păduri acordate din proprietatea
statului. Avantajele oferite de stat şi condiţiile favorabile în care .era
obţinută concesiunea, corelate cu cererile masive de materiale lemnoase
din primii ani postbelici şi cu exporturile făcute în Siria, Palestina, Fran
ţa şi Anglia au permis cooperativelor forestierc, C'hiar atunci cînd ele
au utilizat fonduri neînsemnate în operaţiile lor, s.:i realizeze beneficii
relativ mari. Cooperativa "Osoiu", din comun a Osoi, judeţul I a�i, d e
pildă, l a u n capital vărsat d e 9 2 7 2 4 investit î n 1 9 2 0 în exploatarea cel o r
15,0 955 ha la Tome�ti, a realizat un beneficiu n e t de 3!J 1.182 lei, i ar la
exploatarea altor 16,96 ha din aceeaşi pădure, unde a utilizat l'reditul
de 275 000 de lei contractat de la federala de b[mci populare din judeţ,
"Iaşi"·, a obţinut un beneficiu net de 125 1 1 6;H, ce echivalau cu 4 3 %
şi, respectiv, cu 46o;0 din valoarea investiţiilor. Deosebit de avantajoasă
s-a dovedit exploatarea pădurilor pentru întreprinderile cooperatiw . .\st
fel, cooperativa "Tarcău!", la un capital social de 2 500 067 lei şi la o
cifră de afaceri de 45 668 000 de Ici, a distribuit în J 93B bPJwfi ci i dt•
2 567 000 lei şi o sumă de 60 000 de lei drl•pt pri m [t dl• m u ncă!;�. repn•
zentînd 105 % din valoarea capitalului social. Estl' adevărat t'ă întîl n i m � i
cooperative forestiere care înregistrează pierderi l a bilanţuri, precum ,
în 1 937, cooperativa "Căldura ţăranului", din comuna Pris[tcani, j ud e
jul Iaşi, care a avut un deficit d e 65 043 de lei , dar. cu !'Xcepţia pPr i oa 
dei marii depresiuni economice d i n H l29- l !J33, c î r1 d pi(•rderi lc s u f(• r i tl•
de unităţi au fost determinate de conjunctura acelor ani, asemcnC'a situa
ţii s-au datorat aproape în mod exclusiv proastC'i admi n i straţ ii a co n d u 
cerii acestor obştiG.3.
Pc de altă parte, multe unităţi au pros perat tocmai d a t or i Ut înc�ll
cării principiilor cooperatiste şi nerespectării angajam entelor luate de
consiliile lor faţă de stat. Toate contractele de C'Xploatan' în c h 0i a t0 cu
Casa Pădurilor, iar după 1 930 cu Casa Autonomă a P ă d u ri l o r statul ui
prevedeau obligaţia pentru cooperative de a vinde funcţionar i lor �i i ns t i
tuţiilor publice, precum şi membrilor cooperativei n·s pf•ctive �i locui
torilor din comunele învecinate m ateria l u l l c m nos cf' li se dădt>a s p r e
cxploatare, cu preţul de cumpărare, la care tre bu i a sâ Sl' adauge u n b<'
ncficiu de 10%. Dar, centrala de resort a coo p eraţ iei - a�a cu m S(' r<"
cunoştea în adresa din 14 ia n ua ri e 1 933 a Casl'i Autonoml' a Pit d u rilor
Statului trimisă prefecţilor de judeţe - primise nunwroas(' informaţii
potrivit cărora cooperativele forestiere nu rC'spectau acestC' <.mgajamente
şi obligaţii, iar lemnele erau vîndute cu preţuri ex ag erat de mari la di
versi intermediari , lăsîndu-se
popul atia în suferint<1 , mai ;,tles a tu n ci î n
·
· ·
pl in'ă .iarnă6".
.
V�loarea nefiresc de m are a b0ncfit:i i lor rea l i zat!' el<' multf' d i n ttt'C'
cqoji�r'Mivele forestiere s-" datorat însă �ni ' n0rrnd unor ab uzu r i �i prc
. .
varicaţiilni, ci şi modului de organizare a un it[t ţ i l or . Din ra poart (•l (' in



·

·

··

·

·
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formative şi documentare ale anchetelor din toamna anului 1937 ale
organelor de control ale Băncii Naţionale a României asupra celor 251
cooperative rezulta c ă acestea nu erau cooperative forestiere propriu
zise, ci mai degrabă cooperative de muncă, adică un fel de asociaţii în
jghebate de diverşi speculanţi care utilizau pe săteni, în marea lor majo
ritate, numai ca muncitori pentru exploatarea pădurilor 1••.
Suprafaţa totală a pădurilor exploatate de către cooperativele fo
restiere în perioada interbelică nu poate fi cunoscută, intrucit statisti
cile cooperaţiei nu ne oferă asemenea date. Dacă avem în vedere cii
totalul întinderii defrisate între cele două războaie mondiale a fost de
circa 2 000 000 de hect� re 6G şi dacă ţinem seama de faptul că ţărani i a
sociaţi au defrişat cu precădere pădurile din proprietatea statului, în
tinderea exploatată pe această cale poate fi apreciată la cel puţin o ju
mătate de milion de hectare.
Neîndoielnic că majoritatea cooperativelor forestiere au activat şi
au prosperat datorită privilegiilor şi avantajelor speciale oferite de stat.
Din această cauză, ele nu au putut contribui nici măcar în zonele mon
tane la rezolvarea problemei fundamentale a regiunii, de redresare
a producţiei şi de valorificare a producţiei agricole ţărăneşti (j/. In pofida
acestui fapt, cooperaţia forestieră şi-a dovedit capacitatea, prin activita
tea întreprinderilor cooperative, de a se organiza pe baze moderne şi
de a desfăşura o activitate cu nimic mai prejos decit aceea a marilor
sodl'tăţi industriale pe acţiuni lit'. Pe ansamblu însă, cu toate minusurilc
avute>, cooperaţia foresti0ră a rămas în permanenţă, în întreaga perioa
dă interbelică, una din ramurile cele mai active şi mai viabile ale coope
raţiPi s; Heşti de producţie 6!1•
Cooperativele forestiere, avînd investiţii mari şi un rulment im
portant de capital, pe lîngă faptul că au contribuit la o îmbunătăţire a
stării materiale a membrilor lor, au putut afecta sume însemnate şi în
tr-o mai mare proporţie decît celelalte categorii de cooperative pentru
acţiuni social-culturale, construind şcoli, biserici, poduri, drumuri, fîn
tîni,
cămine culturale şi sprijinind educaţia unor fii de ţărani prin
bursele oferite copiilor merituoşi 7°. A fost un exemplu pozitiv pe care
cooperaţia l-a adus, ca organizare economică îndreptată spre binele so
cial, nu numai limitat la componenţa membrilor ei, cu atît mai puţin
pus�1 în sprviciul capitalului investit.
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LA COOPI!:RATION FORESTIERE DANS LA ROUMANIE
DE L'ENTHE-DEUX-GUERHES

Les coor:eratives fOJ·est! f>res ont ete organi s1'c>s par quelques group0s de
montagnards enthousiastes. Elles ont Pll une evolution remarquablP par rapport
aux autres catt�gories de cooperatives. EllPs ont aparu comme une r•'act ion C'nntre
l'indu"trie forestiere capitaliste qui speculait les necessites de materiaux pn bo;s,
des exploitations paysannes et le travail des vill ageois des regions en quPstion .
Jusqu'A l'Union, les cooperatives forestil!'res se sont bomees â des formes s i mples
de production : la coupe, la fac:onnagt> du bois ct la vente de celui-ci surtout du
bois brut pour le chauffage sur le marehe i ntcrnr.
Dans les conditions m\ durant les premii-rPs annees apr,:·s l ' U n ion , ] PS dP
mandes de bois pour lt>s C'onstructions. tant sur le marrhe interne q ue sur lo
marche exterieur etaient agrand ies pur le necessitc's de reconstruction des destruc
tions de la guerre, la cooperation foresticre s'est devPlo!lpe rapidement, Pn emis
sant de 222 unites, avec 1 2 203 membr0s ;\ 492, av0e r>3 1 03 assoC'ies, Pn 1928, q u a n d
ellc Pst arrive it son apogf>e. Aprf>s 1 9 1 8 , la coopera tion forestii•re a ett�ncl n son
activite, avec l'aide finacier aceorde par la Central<' des Banques Popula;r0s f't par
la Centrale des Coope rati ves de Production et de Con so m mati o n , a la procl nction
ill!dustrielle pour l0 C'Ommert'e, <e s{•para n t Pn fa i t dans d0ux branC'hcs : cl P s eoo
perativcs fm·estier0s de coupp des bois C't des fabriq uC's C'ooperatives d f' bois de
eharpente.
La dc'pression eeonomique d e 1 929-1933 fi S011Siblemrnt J'Mrcci les poss i b i 
lites des cooperatives forestit'>l'('S, sm-tout de cel!es d'exploitation des bois, de p ro
eurer des cr<'dits et ainsi l'activite de beauroup d'entre Pl!es a stagne. Un 0 N"r
taine amelioration de eellcs-C'i s'es t pra d u i t apri·s 1 935, quand la Joi pour l'orga
nisation de la C'Ooperation du 27 mars 1 935 aeC'orda i t aux cooperat\vC's r·r-rt n i n s
avantages.
Les coopcrativC's foresti�·res, en dehors du fait q u'elles ont con tribm> i"t l : amt'
l i oration des conditions matcrielles d e leurs membres, ont pu affecter de grosses
sommes d'argent ct d n n s u n e plus grn n d P p ro p o rt io n quc les aut rf' s C'fltf1!!(J{)"iC's
de cooperatives pour des actions socio-culturelles, en construosan,t koles, cglises,
ponts, routes, fontaines maisons de la C'Uiture et en appuyan.t l'education dp cer
tains fils de paysans par ]('s bou1·ses offertes aux enfants meritoires.
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS

VASLUI
VD-VIII, 1985-1986

CONSIDERAŢII PRIVIND EVOLUŢIA RAPORTURILOR
ECONOMICE ROMÂNO-ENGLEZE
DIN PERIOADA INTERBELICĂ
V A LE H ! U FLORIN DOBRINESCU

Evoluţia raporturilor economice româno-cnglcze din perioada i n
terbelică a constituit mai demult 1, sau în vremea din urmă 2, preocu
parea mai multor cercetători d i n ţara noastră sau din străinătate. U n
l oc special în istoriografia problemei îl ocupă studiile : l consacrate rapor
turiior politico-diplomatice şi economice anglo-române d i n perioada i n
terbelică sau lucrările referitoare la poziţia Marilor Puteri , între care şi
Anglia, faţă de România la începutul şi în timpul celei de a doua mari
conflagraţii "· Dintre ultimele realizări se impun atenţiei lucrările sem
n a te de Philippe Marguerat şi David Britton Funderb'll r k. Istoricul el
vt>ţian Marguerat, beneficiind de consultarea a nu nwroase fonduri de
arhi v[t
germane, franceze, engleze şi americane, anali zeazc"t penetraţia

eco nomi61 germană în România în preajma şi la începutul celei de a
do uă conflagraţii, mondiale ··'. Studiul său conţine şi
numeroase pagini
consacrate relaţiilor economice anglo-române din perioada 1 930-1 940 şi
com p letează, în ceea ce priveşte problema petrolului , serioasa cercetare
fi nalizată în H l 7 1 de istoricul engiPz Maurice Peatron.
Lucrarea lui Funderburk, Politica Marii Britanii faţă de România
(19:38-1940). Studiu asupra strategiei economice şi pQlitice, Bucure!')ti,
Editura ştiinţificit şi enciclopedică, Hl83, conţine numeroase referiri l a
rela ţ i i ll• economice anglo-române dintre cele două războaie mondiale ti.
U n istoric englez, M . J. Rooke, încearcc"t , într-un studiu recent, o al t ă
viziune asupra raporturilor economice rom[mo-engleze d i n preaj ma ş i de
la î n ceputul celui de al doilea război mondial 7.
LitC'ratura istorică consacrată acestei probleme s-a îmbogăţit cu o
serie de noi contributii si i n terventii ale celui de al treilea colocviu ro
m â no-englez de istori e _:_ Iaşi, iul i e 1 9 8 1 , - apărute într-un excelent
volum - Anglo-Romanian Relations After 1821, Iaşi, 1 983 H
coor
-

donat de G h . Buzatu.
În cele ce urmează, ne propunem să prezentăm evoluţia raportu

rilor economice anglo-române d i n perioada i n terbelică fără a ne opri şi
a s upra aspectelor financiare care, după opinia noastră, ar putea consti
tui subiectul unui alt excurs. Tema este cu atît mai interesantă cu cît
interesul predominant englez în România a fost, pînă în ajunul celei de
a doua conflagraţii mondiale, in primul rind, de natură economică. Con
sultarea

documentelor

de

arhivă

şi

cercetările

întreprinse
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direcţie, pînă în prezent, conduc la concluzia că Marea Britanie a acordat
atenţie României in perioada interbelică in special din raţiuni econo
mice, iar interesele sale majore au privit comerţul şi finanţele �.
La sfîrşitul primului război mondial, prin trasarea noilor frontiere
şi a preocupărilor extraeuropene ale unor mari puteri, intre care şi An
glia, a avut loc o modificare a spaţiului economic ; doctrina autarhică,
sprijinită pe un sever protecţionist vamal, a devenit o preocupare con
stantă a majorităţii statelor lumi i w.
România nu putea rămîne străină de noile direcţii economice şi ,
după cum vom vedea, raporturile ci comerciale cu diferite state vor
suferi modificări substanţiale. Numeroşi oameni politici şi economişti
din ţara noastră erau de părere că relaţiile comerciale cu Anglia trebuie
să reprezinte o preocupare esenţială în cadrul politicii economice a
Bucure�tilor. Intre aceştia se afla şi Virgil Madgearu care, în anul 1 9 1 �.
scria că "este în interesul economic naţional românesc să obţinem o cotă
cît rr ai mare din creditul deschis de statul britanic pentru înlesnirea
exportului" 1 1, Atît Madgearu, dt şi alţi economişti avE>au în vedere>,
\n consideraţiile lor, faptul că Anglia dispunea de ins<:'mnatc posibilităţi
financiare, toate operaţiunile făcîndu-se prin mijlocirea băncilor. în fe
lul acesta, exista posibilitatea ca importurile să se efectueze la preţurile
cele mai reduse. Toţi factorii răspunzători de comerţul nostru exterior
erau de părere că, de acum înainte, acesta trebuie să aibă alt punct de
plecare decît cel dinaintea războiului.
Spre deosebire de perioada anterioară, politica economică a burghc'
ziei din România intregită a micşorat posibilităţile de expansiune finan
ciară ale Marilor Puteri, doctri na acesteia răspunzîn d intereselor proprii,
dar �i unor comandamente superioare ale ţării. Din aceste motive>, ra
porturile economice româna-engleze nu au străbătut un drum fără si
nuozităţi ci , dimpotrivi'1 , au purtat pecetea interesului crescînd a burghc•
ziPi române privind consolidarea ţării după Marea Unire din 1 9 1 8 . Cît
priveşte politica comercială, în primul deceniu postbelic s-a impus doc
trina liberală ,,prin noi înşine" urmărindu-se o politică de unificare a
legislaţiei, un sistem protecţionist vamal raţional, o intensificare a acti
Yităţii pieţii prin industrializare, transformarea sa într-un instrument
de asanare financiară, de creare de debuşeuri, într-un cuvînt, de dez
vol tare armonioasă în cadrul complexului economic naţional 12.
Relaţiile aPglo-române de după 1 920 au avut ca principal obiecti v
problemele economice şi financiarP. AcrPditarea lui Ti tulescu ca minis
tru în capitala Angliei t:l a inaugurat o etapă importantă în istoria rapor
turilor dintre Londra şi Bucureşti. Diplomatul român a reuşit, în peri oa
da misiunii sale, să rezolve o serie de probleme cu caracter econom ic şi
financiar ce interesau cele două ţări. Astfel , în domeniul rel aţiil or fi
nanciare şi economice au fost încheiate acorduri de reglementare a datoriilor româneşti în bon uri de tezaur ( 1 9 octombri e 1 925) '"· a despăgu
biri lor datorate de către MarPa Britanie pentru instalaţiile petrolierC' dis
truse în 1 9 1 6 şi s-au acordat Homâ niei împrumuturi 15. N. Titulescu !-?i
Vi ntilă Brătianu au jucat un rol important în închC'ierea înţele-gerii de
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Londra şi Manchester dintre creditorii englezi şi debitorii români, e
forturile lor vizind "consolidarea economică şi politică a ţării" in "ca
drul politicii româneşti". Aranjamentul, considerat de Titulescu "avan
tajos", prevedea plata în lire sterline a 350j0 din datorii in decurs de
�apte ani, cu începere de la ratificarea convenţiei, fără intermediul sta
tului ; nu era prevăzută nici o dobîndă, în afară, bineinţeles, de aceea
rezultată din pricina întîrzierii ratelor. In problema datoriilor de război,
Anglia - aprecia Titulescu - "a oferit condiţii mai avantajoase decit
Franţa" w.
Noua politică economică a României, conţinută îndeosebi în formu
la "prin noi înşine", ţinînd cont de situaţia economică, comercială şi va
lutară internaţională 17, nu a avut darul să m ulţumească cercurile fi
nanciare şi economice engleze şi a ieşit în evidenţă mai ales la promul
jo!area noului tarif vamal şi a legii minelor. Conţinutul legii minelor din
1 924 a provocat animozităţi în raporturile române-britanice, guvernul
de la Bucureşti considerînd că reacţia Angliei nu era compatibilă cu
.,relaţiile obişnuite între statele independente" (subl. n.s.) tH. Votarea
legii de către Parlamentul de la Bucureşti a provocat la Londra "o vie
agitaţie, trustul Royal Dutch Shell dezlănţuind o puternică campanie
la care a aderat şi Standard Oii w. Guvernele Belgiei, Angliei, Franţei,
Ol andei şi Statelor Unite au protestat, prin reprezentanţii lor, împotriva
clauzei "naţionalizării" din această lege 20• Dacă pentru Marguerat "le
gislaţia minieră este complicată" 21, pentru Funderburk legea din 1 924
"a demonstrat suspiciunea românilor faţă de capitalul străin" şi a avut
�,în cele din urmă un efect dăunător asupra economiei României şi a
reputaţiei ei financiare pe plan internaţional" 22• Departe de a fi ideală,
legea minieră liberală, promulgată la 3 iulie 1 924, a fost netăgăduit su
perioară celei de dinainte şi a favorizat, în largă măsură, progresul in
dustriei petroliere 23, contribuind la întărirea vieţii economice şi la apă
rarea noastră naţională 24, După adoptarea legii minelor, cercurile de
afaceri britanice au sperat într-o modificare a acesteia. Noua lege a
minelor din 28 martie 1 929 încuraja capitalul străin şi punea capăt poli
ticii petrolifere formulată de Partidul Naţional Liberal după primul răz
boi mondial. Regimul minelor din 1 929, elaborat în spiritul politicii "por
ţilor deschise", a mărit considerabil, în raport cu perioada precedentă,
pericolul acaparării petrolului de către monopolurile străine 25.
Relaţiile comerciale cu Anglia au fost guvernate în perioada 1 9231 930 de principiile stabilite cu ocazia schimbului de note din 1 1 şi 24
mai 1923, între Sir Herbert Dering şi ministrul Afacerilor Străine I. G.
Duca 26, acord provizoriu bazat pe clauza naţiunii celei mai favorizate.
Dacă Anglia a propus un schimb de vederi în scopul repunerii în vi
goare a Tratatului de Comerţ din 1905, care fusese denunţat, în schimb,
România s-a pronunţat pentru încheierea unui nou acord comercial, ex
cluzînd, pentru moment, fixarea unui tarif convenţional 2'.
După adoptarea legii minelor din 1 924, relaţiile economice anglo
române au avut de suferit, lucru datorat şi unui anume dezinteres ma
nifestat de cercurile economice şi financiare britanice faţă de ţara noasla
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"
tră 211• In septembrie 1930, după aprecierea ataşatului comercial la Lon
dra, I. M. Nonu, exista un curent defavorabil României 2:! în cercurile
comerciale şi financiare londoneze, ceea ce făcea şi mai grea evoluţia re
laţiilor economice, întrucît la începutul aceluiaşi an acordul din 1 923
fusese denunţat :10. Ulterior, denunţarea s-a prelungit cu cîteva luni, iar
la 6 august 1!:J30 a fost încheiat un nou Tratat de comerţ şi nav igaţie pc
o perioadă de trei ani. Acordul, intrat în vigoare la 12 mai 1931, a expirat
la 12 mai 1 934 ; potrivit clauzelor tratatului ni se dădea drept s�1 de
nunţăm acordul în cazul în care măsurile vamale engleze ar fi prejudiciat
şi păgubit exportul nostru de produse agricole, tratamentul mărfurilor
bazîndu-se pe clauza naţiunii celei mai favorizate. In momentul intrarii
in vigoare a tratatului Anglia ducea o politică liber-schimbistă dar, după
şase luni, ea a trecut la protecţionism, ceea ce a făcut ca 11 8 din expor
tul românesc în această ţară să fie lovit de taxele ocrotitoare engleze.
"Tratatul de comerţ şi navigaţie dintre România şi Marea Britanie•',
semnat de W. Graham şi V. V. Tilea în 1 930, preciza că obiectivul celor
două părţi era să extindă schimburile comerciale şi să-şi reglementczc
relaţiile comerciale pe baza acordului : u. Tratatul releva dorinţa Angliei
şi a României de a-şi aşeza raporturile economice pe temeiuri mai
bune şi reflecta o iniţiativă britanică ; în mai multe domenii ale schim
bului se acorda reciproc clauza naţiunii celei mai favorizate. Articolele
13, care interzicea "taxe sau tarife mai ridicate decît cele plăti te pc
articolele exportate către o altă ţară străină", şi 27, care permitea părţi
lor contractante "să numească consuli generali, consuli, vice-consuli şi
agenţi consulari avînd reşedinţe în oraşele şi porturile" celorlalte părţi
contractante, unde operau şi reprezentanţi ai altor state, erau, după opi
nia lui Funderburk, cele mai importante clauze ale Tratatului 32• Istoricul
american reproduce aprecierea lui Tilea potrivit căreia Tratatul era "ba
zat pe clauza ·naţiunii celei mai favorizate", în contrast cu cele semnate
anterior de România 3:1, lucru care nu concordă cu adevărul deoarece şi
învoiala din 1923 avea aceeaşi caracteristică. Oricum, rezultatul cel mai
important al acordului din 1 930 era tocmai acela prezent in cuvintele
lui Tilea, după care "pînă la declararea războiului produsele româneşti
s-au desfăcut ca produse agricole exceptate de taxe vamale" :14• Rezultat
al unei schimbări de optică a Foreign Office-ului faţă de România, tra
tatul din 1 930, deşi oglindea un nou climat al raporturilor anglo-române,
nu au fost urmat de o creştere substanţială a schimburilor economice,
el neconstituind un eveniment de o însemnătate ieşită din comun.
In ceea ce priveşte exportul României în Anglia, după 1 922 înainte
procentele scad la jumătate şi chiar mai puţin 3". Pînă în anul 1929,
cifra maximă a cantităţilor a fost de 415 967 tone i n 1927, iar cea a valo
rilor s-a ridicat la suma de 2 432 milioane lei în 1 926 36.
Anglia ocupă la import, in anul 1929, locul al patrulea intre parte
nerii economici ai României, iar la export, al cincilea. I n anul 1 932",
Anglia a ju nge pe primul loc la export, ea fiind cel mai bun client al
României ; în 1933 Anglia ocupa primul loc in ceea ce priveşte impor- .
tul şi exportul cu ţara noastră 37.
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In preajma crizei economice, Marea Britanie absoarbe o parte din
exporturile româneşti mult inferioară aceleia a Germaniei, dar, in 1931,
cele două ţări se găsesc aproape la egalitate. Germania este depăşită în
1 932 ( 1 5,7% faţă de 1 2,50/o). Fenomenul se explică prin voinţa României
de a dezvolta exporturile către Anglia. Această opţiune era determinată
de mai mulţi factori, primul fiind dorinţa României de a evita o depen
denţă politică faţă de Germania. Un al doilea factor, tot aşa de impor
tant, rezidă în imperativele industrializării. Or, un asemenea efort nu
se putea concepe fără importuri masive. Atît guvernul de la Bucureşti
cît şi întreprinzătorii români erau conştienţi şi contau pe sprijinul pieţii
financiare britanice. Un al treilea şi ultimul factor era determinat de
neincrederea pe care o încercau cercurile conducătoare româneşti in faţa
puterii monedei ţării, motiv pentru care nu ezitau să transfere impor
tante sume în Anglia :l<l.
Balanţa noastră comercială faţă de Anglia a fost, pînă Ia 1 929, pa
sivă. Incepind însă cu 1 930 �i pînă în 1 933 soldul devine activ atund
cînd România îşi impune noua sa politică economic[l.
Cantitativ, în perioada crizei economice exportul s-a triplat. Valoric,
însă, s-a menţinut peste nivelul din 1 929, atingînd apogeul în 1 930, spre
a rămine apoi constant în cei din urmă trei ani. Din produsele expor
tatL', combustibil minier, pE'trolul şi derivatele ocupau primul loc. In
cinci ani, volumul exportului nostru a crescut de trei ori, iar valoarea
produselor vîndute Angliei , cu toati'1 criza preţurilor, aproape că s-a
dublat.
Produsele petrol i<'re şi agricole, mai ales cerealele, asigurau trei
sferturi din valoarea totală a exporturilor României în Anglia. Cel mai
important interes economic al Angliei era legat de petrolul românesc.
In acest sens era vorba atît de importurile de produse petroliere - care
în perioada 1 926- 1933, cu o singură excepţie, au crescut continuu cît şi de investiţiile de capital, prin care se controla o parte din in
dustria petrolieră a României. Intre 1 929 şi 1 933 Anglia a importat mai
mult r;etrol romfmcsc decît oricare altă ţară europeană
4 062 372
tone :m. Importurile crescînde de produse petroliere înregistrate după
1928 au permis dublarea exporturilor României către Marea Britanie,
situaţia fiind facilitată de desfiinţarea în 1 929, de către guvernul de la
Bucureşti, a taxelor de export. Influenţa britanică asupra industriei pe
troliere româneşti era şi mai însemnată deoarece investiţiile cele mai im
portante erau cele englezeşti . Capitalul britanic, inclusiv cel investit în
societăţile româneşti controlate sau folosite împreună cu olandezii, An
glo-Dutch Shell Co, indeosebi, reprezentau mai mult de jumătate din
totalul investiţiilor de capital "0• Cea mai mare parte a capitalului bri
tanic era plasat in societăţile Phoenix Oii and Transport Co Ltd., S.A.R.
Steaua Română Ltd., Service Petroleum Co Ltd., Hamilton-Concordia
Ltd. şi Royal Anglo-Dutch Sheel Co. In anul 1927, cele 56 de societăţi
străine deţineau un capital de 530 053 379 lei aur ; din acestea, 30 erau
engleze şi posedau un capital de 214 510 879 l ei aur u.
-
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Influenţa engleză în domeniul bancar al industriei grele şi in tra
ficul naval al României era, de asemenea, importantă.
Cu toate acestea, relaţiile comerciale nu s-au desfăşurat pe măsura
disponibilităţilor celor două state. Cauzele ar fi multiple : a) politica
economică "prin noi înşine" a P.N.L. şi, mai ales, legea minelor din 1 924,
a căror importanţă pentru dezvoltarea României moderne nu mai tre-
buie demonstrată ; b) protecţionismul agricol al Angliei care a inhibat
comerţul românesc prin preocuparea aproape exclusivă privind asigu
ran�a profiturilor ; c) lipsa de iniţiativă a Angliei pentru noi aranjamente
comerciale cu România ; d) mărimea tarifelor vamale româneşti, cele mai
ridicate din tarifele ţărilor din centrul şi sud-estul Europei, dar şi con
ţinutul politicii economice britanice care, in 1920, 1921 şi 1925, a adoptat
legi cu caracter net protecţionist 42.
Anglia a procedat, după suspendarea convertabilităţii lirei sterli
ne, la o majorare a preţurilor produselor sale pentru export, inferioare
însă preţurilor reale din alte ţări. Importurile noastre din Anglia n-au
crescut decît în măsura în care deprecierea monedei a fost mai mare
decît urcarea preţurilor ; acest fenomen a favorizat exporturile româ
neşti numai în măsura în care ele depăşeau deprecierea monetară. După
ce Anglia a abandonat etalonul aur, alte 31 de state au adoptat diferite
măsuri impuse de cerinţele comerţului exterior şi in scopul realizării u
nei balanţe de plăţi cît mai favorabile pentru apărarea şi întărirea mo
nedei. Aplicarea acestor măsuri, exprimate sub diferite forme, a avut
consecinţe păgubitoare pentru ţările rămase credincioase liberului schimb,
între care şi România.
In vederea înlesnirii plăţilor între România şi Regatul Unit al Ma
rii Britanii şi Irlandei de Nord în perioada restricţiilor valutare au in
tervenit următoarele acorduri de clearing : 1) Acordul de plăţi încheiat
la 8 februarie 1 935 ; 2) Acordul de plăţi din 3august 1 935 ; 3) Acor
dul suplimentar de plăţi din 2 mai 1 936 ; 4) Acordul de plăţi (tehnic)
încheiat la 30 mai 1 936 ; 5) Acordul suplimentar al acordului de plăţi
modificator din 25 februarie 1938 ; 6) Acordul de plăţi din 3 septembrie
1 938 ; 7) Acordul de plăţi incheiat la 1 1 mai 1939 ; 8) Acordul de plăţi
incheiat la Londra la 6 iunie 1 940.
Acordurile cu Anglia, indeosebi cel din septembrie 1 938, regle
mentau în amănunt lichidarea drepturilor şi obligaţiunilor rezultate din
totalitatea schimburilor reciproce de mărfuri, servicii şi capitaluri. Ca
organ de executare al acestor acorduri de clearing şi plăţi a fost numit
Oficiul de clearing anglo-român, care avea pusă la dispoziţia sa, de
către Bank of England, mai multe conturi, în care se vărsau sumele cu
venite nouă.
Situaţia favorabilă a comerţului cu Anglia din 1933 nu s-a men
ţinut in anul următor deoarece Londra a sporit taxele la cereale, ouă,
păsări, bacon. Răspunzînd măsurilor britanice, guvernul român a hotă
rît, în iulie 1 934, să reducă importul britanic in România cu 40 %, ceea
ce a stîrnit nemulţumirea cercurilor economice şi financiare engleze ;
deficitul balanţei comerciale nu a putut fi înlăturat cu toate că, in lunile
următoare, situaţia s-a ameliorat. Balanţa comercială a României marca
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pentru primele zece luni ale anului 1 934 un deficit de 671 252 000 lei43•
Exportul românesc în Anglia s-a ridicat la 1 3 68 353 000 lei, iar impor
tul la 2 1 46 623 000 lei, existînd 1111 deficit de 778 270 000 lei44• Cantita
tiv, exportul a scăzut la 937 847,5 t, în timp ce importul a crescut la
67 805,7 t (faţă de 50 1 80,9 t în 1 933). In anul 1 934, procentul de partici
pare a Angliei la exportu� României scade, faţă de 1 933, la 10,2%. Re
laţiile cu Anglia au fost încordate şi datorită acwnulării arieratelor co
merciale datorate firmelor engleze, care se ridicau la 2-2,5 miliarde
lire sterline (circa un miliard de lei)15, din care cea mai mare parte re
venea firmelor expertatoare de ţesături de bumbac. Negocierile purtate
în decembrie 1 934 la Board of Trade de Manolescu Strunga cu W. Run
ciman şi F. Leith Ross au dus, în final, la încheierea unui acord comer
cial (8 februarie 1 935),care obligau Bucureştii să plătească într-un cont
special la Bank of England, pînă la 28 februarie 1935, o sumă de 400 000
lire sterline şi la data de 15 a fiecărei luni, începînd cu 15 aprilie 1 93 5 ,
o swnă de 60 0 0 0 lire sterline"6.
Schimburile comerciale cu Anglia au fost normale nwnai în 1933,
cînd comerţul dintre cele două ţări a cunoscut o creştere valorică faţă
de anii anteriori, balanţa comercială fiind excedentară. In 1 934,
din
cauza, pe de o parte, a sporirii taxelor vamale aplicate produselor de
export româneşti în Anglia, ca urmare a aplicării Acordurilor de la
Ottawa, iar, pe de altă parte, a acumulării arieratelor comerciale româ
neşti datorate firmelor engleze şi a măsurilor luate de guvernul român
ca răspuns la dispoziţiile Londrei care loveau în P.Xportul românesc,
schimburile comerciale au cunoscut o scădere, balanţa devenind defici
tară. Încercarea de a ameliora schimburile şi, în special de a rezolva
problema arieratelor comerciale, care la sfîrşitul anului 1 934 devenise
acută, prin încheierea acordului comercial anglo-român din 8 februarie
1 935, n-a dat rezultate deoarece Bucureştii nu au putut să plătea�că
anuităţile stabilite care erau prea mari. Relaţiile
economice
anglo
române au devenit, de aceea, şi mai încordate iar schimburile comer
ciale au continuat să scadă. Spre sfîrşitul lui 1 935, însă, în urma în
cheierii noului acord de plăţi din 3 august şi a depunerii de către gu
vernul român la Bank of England a sumei de 3 70 000 lire sterline desti
nate lichidării arieratelor, relaţiile comerciale încep să se normalizeze 47•
Anii 1935 şi 1 936 înseamnă pentru România o perioadă de consoli
dare a raporturilor comerciale cu Anglia. Exportul creşte de la 1 6 1 5
milioane lei în 1 935 l a 3 005 milioane lei î n 1 936, î n timp c e importul
suferă o diminuare de la 1 064 milioane lei în 1 935 la 8fi8 m ilioane lei
în 1 936. Raporturile comerciale răspundeau astfel perfect naturii dife
renţiate a structurii celor două economii nationale 4R.
'
Guvernul de la Bucureşti şi cercurile economice romEîneşti se pro
r. unţau pentru un larg schimb cu Anglia. Solutia a fo<;t de a
face
dumpi ng, prin scăderea preţurilor la export. Ace.;sta este raţiunea pen

tru care, începînd cu iunie 1 935, toate exporturile• ditre tări cu devize
'
forte (deci şi Anglia) sînt gratificate cu o primă a cărei valoare, înce

pînd cu noiembrie 1935, este fixată la 38%. Această măsură a dus la o
C -d a .

2 ·1 coala
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devalorizare de- fapt a leului faţă de lira sterlină şi la o scăd�re a
preţului exporturilor româneşti cu Anglia. Dacă în 1 932 importurile
britanice nu au incetat să se diminueze in urma creşterii preţurilor
mondiale şi a preţurilor româneşti, in 1 936 ele au crescut brusc, pre
ţurile mondiale fiind apropiate de cele româneşti, apm, m 1937 pre
ţurile mondiale coborind din nou, mişcarea s-a inversat din nou fo!l. Iată
.�eea ce explică relativa rezistenţă a schimburilor româna-engleze la de
valorizarea lirei sterline şi evoluţia preţurilor româneşti. Această rezis
tenţă a constituit evident un pericol pentru Reich, şi pericolul este cu
atit mai mare cu cit partea petrolului in importurile engleze este con
siderabilă : în 1 937 şi in 1 938 ea reprezintă aproape 500Jo din valoarea
sa totală 50•
Pînă in 1938 comerţul Anglia cu România nu a inregistrat o creş
tere substanţială. Către Anglia se indreptau in jur de 1 00fo di n expor
turile României, iar 1 1 o;0 din importurile acesteia proveneau din Marea
Britanie.
Evenimentele internaţionale petrecute începînd cu martie 1 938 a u
determinat cercurile oficiale britanice să-şi schimbe total poziţia faţii
de România, în mai - iunie 1 938 Anglia formul înd, pe neaşteptate, un
plan de angajare economică şi politică in ţara noastră. Elaborată de
Sir M. Ingram, Sir F. Leith-Ross şi R. H. Hudson strategia britanid1
reflecta o abordare mai realistă decit ac�ea la care Foreign Office-ul
recursese in Europa Centrală şi reliefa dorinţa Angliei de a combate
influenţa politică, dar mai ales economică, a Germaniei in sud-estul Eu
ropei :i t. Studiile mai vechi, semnate de Ph. Marguerat şi D. B. Fun
derburk, ca şi cel recent semnat de M. J. Rooke confirmă noua atitudine
a Londrei care urmărea sporirea comerţului şi o mai largă cooperare
politică cu România. Comitetul pentru Presiunea Economică asupra Ger
maniei şi Departamentul Comerţului Exterior de la Londra erau organis
mele menite să dea viaţă contraofensivei economice britanice.
Vizita regelui Carol al II-lea în Anglia, călătoria Lordului Samphill
la Bucureşti 52, discuţiile purtate de N. Petrescu-Comnen cu oficialităţi
britanice au avut în vedere, mai întîi, amplificarea relaţiilor economice
bilaterale. Concomitent, continuă ofensiva economică a Germaniei asu
pra României ; oficialităţile de la Berlin încearcă, pe de o parte, să pre
gătească un plan de colaborare economică pe termen lung cu România,
iar, pe de altă parte, să obţină avantaje imediate cu ocazia reînno�rii
anuale a acordului de cleari ng.
Marguerat, folosind concluziile istoricului vest-german B. J. Wendt,
apreciază că Anglia, pînă la un punct, din trei motive : voinţa de appca
sement, ataşamentul la principiile economiei liberale şi dependenţa de
politica

Dominioanelor

concretizată

în

acordurile

preferenţiale de la

Ottawa - nu putea să opună o rezistenţă fermă şi eficace la penetraţia
economică germană în Balcani, inclusiv în România 5.1 ; cercetarea do

cumentelor de arhivă din România şi străinătate, ca şi ultimele studii
dedicate raporturilor anglo-române din perioada interbelică demonstreahttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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ză că Anglia, prin politica sa din anii 1938-1940, a contribuit într-o
măsură la înfrînarea avansului economic german în România .
I n primele nouă luni ale anului 1938, exporturile româneşti î n An
glia au ajuns la jumătatea celor din anul precedent două miliarde de
lei din ianuarie pînă în septembrie 1 937, 1 , 1 1 miliarde din ianuarie pînă
in septembrie 1 938 54• Pentru prima dată de la 1934 incoace, balanţa co
mecială afişa un sold în defavoarea României (1 07,6 milioane de lei) ·1''·
Or, departe de a se deteriora, începînd cu octombrie 1938 schimburile
economice anglo-române se amplifică, depăşind chiar pe acelea româna
germane. Noul acord de clearing din 2 septembrie 1938 a avut în această
direcţie un rol esenţial. Deşi noul acord relua, în bună parte, conţinutul
celui din mai 1 936, modificările introduse erau decisive �"; ele stimulind
considerabil exporturile româneşti în Anglia. Acordul, rod al preocupării
celor două state de a da o nouă turnură raporturilor lor economice, a
fost grăbit de dorinţa Angliei de a apăra creanţele britanice şi, mai
ales, de rolul României în politica şi strategia globală engleză. Treasury,
Board of Trade şi Foreign Office-ul au avut un rol im portant în definirea
noii politici economice a Angliei faţă de sud-estul Europei în general şi
de România, în special. Î n cadrul acţiunilor organizate de Committee
on Economic Asistance to Central and South- Eastern Europe, creat în
mai 1 938 şi compus din reprezentanţi ai diverselor ministere, România a
jucat un rol privilegiat iiÎ. Comitetul era condus de F. Leith-Ross, pri n
cipal consilier economic al guvernului. Aşadar, presiunea creanţelor şi
necesităţi strategice s-au conjugat pentru a convinge Londra de nece>si
tatea întăririi legăturilor economice cu România.
Acordul de clearing din 2 septembrie 1 938 lovea în două din prin
cipiile politicii de aprovizionare a Marii Britanii : prioritatea cereall'lor
Imperiului şi, mai ales, prioritatea surselor petrolifere a căror acces era
asigurat în timp de război . Pentru România acest acord reprezenta, to
tuşi, un greu sacrificiu ; devalorizarea leului a dus la o întărire a im
porturilor de produse engleze sau coloniale în România. Ţara noastră
a avut în vedere, atunci cînd a încheiat acordul, trei factori necesita
tea creşteri i im porturilor, urgenţa obţinerii unui împrumut şi nevoia de
i n vestiţii străine.
Dacă acordul de clearing constituia primul pilon al contraofensi
vei britanice, cumpărăturil e de grîu constituiau un al doilea. Astfd.
pentru prima oară de la primul război mondial, raţiuni de politică ex
ternă determinau politica comercială a guvernului de la Londra.
I n urma acordului din 2 septembrie 1938, schimburile comerci ale
anglo-române au cunoscut (perioada octombrie 1938
martie 1 939) o
creştere considerabilă. In cursul celor şase luni, exporturile româm•şti
în Anglia atingeau un volum de două ori mai mare aceluia înregistrat
în cursul primelor nouă luni ale anului 1 938 '>Il.
Existau, însă, şi obstacole în îndeplinirea noii strategi i economice
britanice faţă de România. Venit la Londra, în noiembrie 1 938, regele
Carol al II-lea, deşi a avertizat oficialităţile britanice asupra necesit.;-l ţi
lor financiare româneşti, nu a reuşit să obţină un împrumut public.
-
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Nici mărirea importului de petrol nu s-a realizat deoarece negocierile
di ntre F. Leith-Ross şi Petrofeum Depa11ment, pe de o parte, Royal
Dutch Shell şi Steaua Britanic{i, pe de alta, nu au dus la un rezultat
favorabil, cele două societăţi arătînd puţin entuziasm propunerii avan
sate de a cumpftra petrol de la filialele lor rOir.âneşti :m.
ln schimb, CC'reall'le joacii un rol esenţial în cadrul schimburilor
româno-engleze, Anglia importînd, in perioada septembrie 1938 - mar ·
tie 1939, 500 000 tone. Oricum, se observ{t că ForPign Office-ul făcea
eforturi deosebite pentru .a sustragP Romcînia de ceea ce unii istorici a 1 1
numit Reichsmarkimperium.
Nu ne vom opri asupra evenimentelor i nternaţionale care au pre
mers acordarea garanţiilor anglo-Jranceze din aprilie 1939 României şi
nici asupra episodului Tilea, mult aiscutat în istoriografia românească
�i în cea de peste hotare. Vom subJinia, totuşi, faptul că acreditarea lui
V V. Tilea, fost preşedinte al Societăţii anglo-române, ca ministru la
Londra a avut în intenţiile guvernului de la Bucureşti menirea de a
urmări întărirea legăturilor politico-diplomatic:e şi, mai ales, economice
di ntre România şi MarPa Britanie.
Situaţia internaţională a României începînd cu martie 1 939 devine
tot mai delicată . La 23 martie s-a închPiat tratatul economic româna
german care a fost a preciat ca un mare succes al Reichului în ideea că
<'l submina poziţiile capitalului britanic şi francez în economia Româ
niei. Acest tratat, impus României de Germania in condiţiile unor pu
ternice presiuni politice şi militare cu caracter ultimativ şi aLe existen
ţei pericolului real de cotropire a întregii ţări din partea trupelor bitle
riste şi horthyste, nu a fost aplicat decît după completarea lui cu alte
acorduri şi convenţii economice şi comeciale ro.
Prima reacţie îm potriva Tratatul ui - încheierea tratatului econo
m ic cu Franta la sfîrsitul lunii martie• si a tratatulu i economic cu An
galia în m ai ·1939, co n", pletate cu "garanţiile" politice franco-engleze din
aprilie 1939 - demonstra intenţiile cercurilor conducătoare de la Bucu
reşti de a menţine şi dezvolta vechile alianţe şi raporturi economice şi
politice şi, in acelaşi timp, de a lărgi posibilităţile de sprijin dinafară a
securităţii frontierelor şi a independenţei naţionale.
După discuţiill' angajate de F. Leith-Ross la Bucureşti în aprilie
ma i Hl39, la 1 1 mai Hl39 s-a semnat un protocol, care a fost consacrat
l a 1 2 i ulie pri n încheierea unui acord. Intre principalele dispoziţii al e
acordului figura u
1 ) ac ord a rea de cătrt> guvernul englez a unui cred it
de cinci milioane dP l i r0 sterline destinat să permită României cump[l
rarPa matPrialelor de război din Anglia ; 2) promisiunea făcută d e A n 
glia d e a i m p orta 200 0 0 0 tonl' d(• grîu ro mâ nesc d i n recolta viitoare ;
3) angajanwntul guvprnului român de a amenda legislaţia minieră în
se nsul stimulării producţiei şi a exportului de petrol. Aceste trei dispo
:ti ţii v izau înt[lrirea pr0zenţei britanicilor pe piaţa romănească şi ame
n i nţau d irect poziţiile Reichului li l _
Incepind cu septt•mbrie 1.9:39, A ngli a a dezlănţuit o ofensivă eco
·
nomică în România, 0forturil(; ei privind şi achiziţionarea unor mari
-
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<:antităţi de petrol. Chestiunea nu ;mai face ·obiectul excursului nostru
care se opreşte cu analiza relaţiilor economice ahglo-române la începutul
celui de al doilea război mondial.
. I n anii 1938-1 939, Anglia a i n�ercat să-şi păstreze o poziţie domi
nantă în România, care urma să lase ţării noastre suficient spaţiu de
manevră între marile puteri . Ajutorul comercial britanic includea achi
ziţiile de produse petroliere, investiţiile şi politica de împrumuturi pen
tru importul de mărfuri. Avînd cele mai mari investiţii în industria pe
trolieră a României, englezii s-au gîndit fireşte şi la comerţul cu pro
duse petroliere, dar în 1939 importurile Marii Britanii s-au ridicat la
aproape jumătate din cele ale Germaniei. Chiar dacă noua strategie a
Angliei faţă de România nu a dat rezultatele scontate, întrucît Londra
pornea in această acţiune cu multe "handicapuri", trebuie să subliniem
că importurile totale de mărfuri din ţara noastră au fost, în prima ju
mătate a anului 1 93 9, de peste trei ori mai mari decît cele din perioada
corespunzătoare a anului 1938 r>2. Legăturile comerciale bilaterale s-au
consolidat treptat în anii 1 938-1 939, mai ales pe calea creşterii achl
:ziţiilor petroliere şi a altor produse. Deşi im presionant pe hîrtie, acor
dul economic anglo-român din 1 1 mai 1939 nu a avut nici ponderea şi
nici efectele tratatului româna-german d in martie 1939. Tratatul româ
na-englez din mai 1939 a făcut parte din strategia britanică de a evit<.�
intrarea României sub dominaţia economică şi politică a Germaniei.
După primul război mondial, pe fondul politicii economice "prin
noi înşine" a fost adoptat un sistem de restricţii la importuri ceea ce
echivala cu un import redus la minimum posibil. Prin tarife vamale pro
terţioniste din le în ce mai ridicate (cele mai importante au fost adop
tate în anii 1921, 1924, 1 926 şi 1927) s-a vizat apărarea producţiei indus
triale interne de concurenţa străină şi susţinerea procesului de industria
lizare, care va influenţa şi structura comerţului exterior. Legea minelor,
legea comercializării şi alte măsuri adoptate în spiritul politicii ,,prin
noi înşine" au creat un cadru mai favorabil folosirii bogăţiilor ţării şi,
prin aceasta, au dus la întăirrea avuţiei naţionale.
Cu . Anglia, în primul deceniu de la Marea Unire, raporturile eco
nomice au fost guvernate de invoiala din 1 923, acord provizoriu bazat
pe clauza naţiunii celei mai favorizate. Raporturile comerciale au fost
influenţate vizibil de o serie de probleme financiare care s-au rezolvat
graţie înţelegerii de care au dat dovadă reprezentanţii celor două state
(reglementarea datoriilor româneşti în bonuri de tezaur, despăgubirile
datorate de Marea Britanie pentru instalaţiile petroliere distruse in 1 9 1 6
etc.). In acest timp, importurile d i n Anglia a u scăzut c a procent faţă de
importul total al României, dar au crescut ca valoare din cauza depre
cierii monedei naţionale. Balanţa comercială a fost deficitară ca şi îna
inte, cu un maximum de pasivitate în 1920 (1 1 7 1 milioane lei).
Perioada care prezintă un caracter specific în evoluţia schimburilor

comerciale bilaterale este aceea a crizei economice mondiale de supra
producţie. De la 1 930 pînă la 1937 numai într-un singur an, 1934, ba
lanţa comercială a fost defavorabilă României. Perioada coincide şi cu
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semnarea Tratatului de comerţ şi de navigaţie din iunie 1 930 care a
creat un cadru mai favorabil schimburilor comerciale dintre cele două
ţări.
Anglia a procedat, după suspendarea convertabilităţii lirei sterline,
la o majorare a preţurilor produselor sale de export, menţinîndu-le pes
te preţul de cost, dar inferioare preţurilor reale din alte ţări. Importu
rile noastre din Anglia n-au crescut decît în măsura în care deprecierea
monedei era mai mare decît urcarea preţurilor.
Pînă în 1938-1939, comerţul englez cu România nu a înregistrat
o creştere substanţială� Către Anglia se î ndreptau în jur de 10% din
exporturile României, iar no;0 din importurile acesteia proveneau din
Marea Britanie. Principalul i nteres economic al Angliei în România era
petrolul ; capitalul britanic în industria noastră petroliferă constituia
peste un sfert din valoarea tuturor investiţiilor de capital străi n din
România ; de asemenea, i nvestiţiile bancare şi cele din industria grea
erau considerabile. Se confirmă faptul că raporturile economice româna
engleze s-au manifestat sub două forme prin plasarea de capitaluri pe
termen lung în industria petroliferă românească şi prin schimbul de
produse bazat pe diferenţa structurală a celor două economii naţionale
Marea Britanie nu a fost întrecută de nici o altă tară sub raportul
comerţului total, deşi importurile ei nu prezentau o structură echilibrată.
Exporturile României în Anglia constau, în primul rînd, din produse pe
troliferc şi agricole, mai ales cereale - acestea asigurau trei sferturi
din valoarea totală a exporturilor. Petrolul şi cerealcle au furnizat Româ
niei, mai ales după 1 929 o balanţă activă în comerţul cu Anglia.
Pînă în 1938 comerţul bilateral a rămas la un nivel stabil ; în pe
rioada următoare, prin acordurile din septembrie 1938 şi mai - iunie
1 939, Anglia şi-a mărit interesul faţă de amplificarea comerţului cu
România, obiectivele sale fiind de această dată mult mai profunde. Stra
tegia politică a Angliei faţă de România după evenimentele internaţio
nale din anii 1938-1 939 - a sporit volumul comerţului cu ţara noastră
prin creşterea importurilor de cereale şi petrol - nu a dus in final
la rezultatele scontate de britanici. Rămîn însă de relevat eforturile
unor cercuri politice şi economice din Londra pentru a opri, prin măsuri
concrete, expansiunea economică a Germaniei în România. In
aceste acţiuni, obiectivele britanice s-au bazat pe consideraţii şi nece
sităţi de război ca şi pe strădania de a menţine România în afara con
flictului mondial 63.
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
VR-VIII, 1985-1986

CREŞTEREA VIERMILOR DE MATASE IN JUDEŢUL VASLUI
ELENA MAXIM

Viermii de mătase fac parte din încrengătura Artopode, subîncren
gătura Tracheate, clasa Insectelor (Hehapode), subclasa Pterigote, secţiu
nea Neoptere, subsecţiunea Metamorfe, ordinul Lepidopterelor superioa
re, seria Metaheterocerelor sau Lepidoptere nocturne superioare, familia
Bombycide, genul Bombyx. Larvele lor posedă glande sericigene a căror
secreţie se întăreşte venind în contact cu aerul şi astfel ia naştere firul
de mătase strălucitor, subţire, rezistent cu care se construieşte gogoaşa
in interiorul căreia are loc metamorfoza.
In cadrul acestui gen sînt mai multe specii de viermi care produc
mătase din care se obţine fie firul, fie vata care apoi se toarce să dea
firul. Unele specii fac gogoaşa liberă la un cap, iar alţii lipesc prea tare
gogoaşa de pom şi prin desprindere nu se mai obţine continuitatea fi
rului. In acest caz se obţine întîi vata, care toarsă dă firul de mătase.
Iniţial în Asia sau Africa indigenii culegeau gogoşile viermilor de
mătase sălbatici, obţineau vata şi apoi firul din care confecţionau ţesă
turile 1. Confucius relatează că în provincia San-Tung, împărăteasa Si
Ling-ehi, din China, cu circa 3000 ani î.e.n. a încercat a depăna firul de
mătase de pe gogoşi şi ca să-1 folosească pentru a broda în stofe flori şi
păsări, devenind o ocupaţie sacră a femeilor nobile chineze. Aceasta este
data unanim recunoscută de domesticire a viermilor de mătase al dudu
lui - Bombyx mori L - şi de creştere a lui în gospodărie. Din anii
2700 î.e.n. creşterea viermilor de mătase a devenit monopol de stat în
China şi legi severe pedepseau pe cel care divulga secretul creşterii
viermilor de mătase sau transmiteau ouăle.
La începutul secolului IX î.e.n. creşterea viermilor de mătase do
mestici a trecut în Coreea, apoi în Turchestan, Japonia, Indochina, India,
Persia. Din Asia a trecut în Europa, astfel că în sec. IV î.e.n. Constanti
nopolul a devenit un centru important de producere a mătăsurilor. Im
păratul Justinian a instituit monopolul de stat asupra producerii de mă
tase naturală, stimulînd prin legi creşterea duzilor. De aici creşterea
viermilor de mătase trece la arabi, Damascul devenind un centru renu
mit pentru ţesăturile sale de mătase. In Caucaz şi Africa de Nord aceas
tă ocupaţie se răspîndeşte de la arabi, iar în Spania şi, apoi în Sicilia
ajunge în secolul VIII. In 1599 Henric al IV-lea dă un puternic avint
sericiculturii în Franţa, avînd sprijinul celebrului agronom Olivier de
Serres. Edictul de Nantes şi fuga protestanţilor duce la răspîndirea creşhttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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terii viermilor de mătase in întreaga Europă. La începutul secolului nos
tru Japonia apare ca o mare producătoare de gogoşi de mătase, expor
tînd mult in S.U.A. şi întrecind cu mult China în producţia sericicolă.
In ţara noastră se consideră că sămînţa viermilor de mătase a pă
truns diferenţiat ca timp şi din mai multe părţi. In secolul XIV a pă
truns in Transilvania, din Italia şi Franţa, iar în Banat la mijlocul seco
lului XVIII, tot pe aceeaşi cale. In Ţara Românească şi Moldova, Intre
anii 1 7 10-1821 au fost aduşi din Turcia viermii de mătase din soiul
japonez şi de Bagdad. De altfel, cuvîntul borangic este de origine turcil.
ln 1951 a fost infiinţată la Pantelimon o pepinieră de duzi şi o şcoală
de sericicultură, iar Ştirbei Vodă a înfiinţat prima filatură de borangic
tot la Bucureşti. La Văratec ing. Druţu înfiinţează in 1897 o staţiune dl'
control a seminţelor şi o şcoală de sericicultură.
Ouăle de viermi de mătase aduse în România, precum şi soiurile
adaptate aici erau renumite în Europa ca rezistenţă la pabrină, boali:i
care face ca în Europa să scadă mult producţia lor. Criza biologica
din a doua jumătate a secolului XIX din Europa, curmată de Pasteur
prin descoperirea cauzelor pebrinei în 1867 a lovit mult mai tîrziu şi pe
crescătorii de viermi de mătase din România şi s-a simţit mai ales în
Transilvania. Anii de vîrf a producţiei de seminţe şi gogoşi sînt 1 9 1 11 913, după care urmează o continuă scădere. Descoperirea mătăsii arti
ficiale de Chardonnet în 1928, care a coincis cu criza economică (1 9291 933) a dus pe plan mondial la scăderea la jumătate a preţului mătăsii
naturale comparativ cu cea artificială. Această situaţie a durat foarte
puţin. Calităţile estetice şi fizice ale mătăsii naturale, multiplele ei în
trebuinţări au readus-o pe prim plan foarte repede.
�v:lătasea naturală conţine cel mai rezistent şi subţire fir textil cu
noscut. Firul de mătase, produs animalier, are o rezistenţă egală cu a
fierului. ln afară de ţesături, firul de borangic se foloseşte pentru fabri
carea sitelor de morărit, a cablurilor electrice fiind un foarte bun izola
tor, pentru fabricarea paraşutelor, in chirurgie, pentru panglici de ma
şini de scris, la cusutul încălţămintei, etc. Crisalidele se folosesc ca
hrană pentru păsări, porci, peşti şi ca îngrăşămînt fiind bogate în pro
teine, iar fecalele şi frunzele rămase sînt folosite ca îngrăşăminte.
Tre:buie menţionat că, pe plan mondial, întotdeauna cererea de mă
tase naturală a întrecut oferta.
După cel de-al doilea război mondial a fost infiinţată Comisia Seri
cicolă Internaţională, cu sediul la Ales şi Asociaţia Internaţională a
Mătăsii cu sediul la Lyon. La noi în ţară prin Decretul 379/1975 toţi
crescătorii de viermi de mătase sînt scutiţi de orice taxă sau impozit
pentru creşterea şi desfacerea produselor sericicole, iar în 1982 s-au luat
mcisuri pe linie de stat pentru încurajarea creşterii viermilor de mă
tase, fixîndu-se producţie diferenţiată pe fiecare judeţ în funcţie de con
diţii.
La începutul secolului XX pe teritoriul ţării noastre se cultivau
rasele aduse din Italia, Franţa, Turcia, adaptate la condiţiile noastre.
Prcodomina 2lbul de Bagdad, adus din Turcia sau cel japonez adus din
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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Bagdad. ln

afară de acestea pe teritoriul

ţării

noastre se creştf'au � i

v iermi de culoare, verde, roz, cenuşiu ş i in dungi. In ţara noastră erau

rase polivoltine, precum in Japonia patru generaţii sau Indochina opt
generaţii. Menţionăm că soiurile de viermi de mătase de la noi din ţară
nu purtau denumirea ecologică, ci pe cea în legătură cu culoarea gogo
şilor sau a viermilor de mătase 2 .
Pe teritoriul judeţului Vaslui
cercetările noastre
pentru Atlasul

Etnografic al României desfăşurate în satele Mirceşti, Trohan, Zăpodeni,
1\rwra, M untenii de Sus, Obîrşeni, Bogdana, Pîrveşti, Vutcani, Lunea
Ha nului, Vctrişoaia, Pogana, Şuletea, Făldu, Cirja, Brădeşti, !veşti au
('Onsemnat soiurile alb, galben, cafeniu şi învărgat. In satl'le Mirceşti ,
I veşti, Arsura locu i torii nu se ocupau c u creşterea viermi1or d e mătas!'.
In prezent, viermii de m i'ttase se cresc m ult în cadrul şcolilor şi
cc,operativclor agricole de producţie.

ţil.r l i
sau

Terminologia populară folosită de viermii de mătase pe teritoriul
noastre era d iferită, iar în judeţul Vaslui ţăranii îi nu m e a u gindaci

viermi.

In j udf'ţul Vaslui viermii de mătase

se

î nv i au la călduri't lîngă sobi't,

î n c ame ra de locuit. Erau crescuţi în camere uscate, puţin

,

luminate, de

regulă în cam era bună sau în tindă, se aşezau viermii înviaţi pe hîrtii
şi se c r eş te a u pe paturi, mese, ca să fie apăraţi de insecte. Se schimbau
la început săptiimînal şi apoi ma i des pe măsură ce creşteau mai m ari .
O condiţit' a succf'sului creşteri i viermilor de mătase era curi't ţcnia şi
hra !la buni't . Fc'meile care se ocupau cu creşterea lor aveau g ri j i't si't fie

fo ar t e curate pe mîini cînd î i hrăneau, să-i apere de eventuala transpi
raţie, frunza si't fie m e re u proaspăti'1 . Se hrăneau de 3-{i o ri pe lli cu
frunză n C'unwctată de dud - local agud -, iar în satul Bogdana şi cu
frunze de stej ;�r. Pc,ntru a-şi construi gogoşile ei se aduceau m i'1turi de
cîmp, crergi dP stejar sau plop. Cu această îndelet nicire se ocupau fe
meile în special, aj utate de copii pentru culegerea frunzelor. Firul de
mătase se obţinea prin i ntroducerea gogoşilor î n apă fiartă şi prinderea
firu l ui dP mătase de' pe go,goa!-ie cu o m ătu ri ctt . Se aşezau într-un vas
de apă 30-40 gogo!-ii . dP pe ficcan' se pr i nd ea firul şi se tri!gca reunit
de la toate gogoşi l e într-o tigaie cu nis i p ca să nu se l i pească firele între
P l e şi să se depene în final cu letca, f<kîndu-sc scul. Din firul de mi't tase
i n combinaţie cu bumbacul se ţeseau ci'1 mă�i, prosoape.
Beneficiind de cercetările uni tare prin eşantion, desf<:işuratc pentru
Atiasul Etnografic al României , am încercat si't prezentăm tabloul u n P i
î ndPletnicir i secundare p e te rit o ri ul judeţul ui Vasl u i . Această o c upa ţ ie
are avantajul că solidtă o forţă de m uncă necalificată, va ri ată . Se ocu

pă cu ea femeile, copiii, tinerii şi bătrînii, ocazional ajutii şi bă rbaţi i
Se cere

.

investiţie bănească minoră, pentru adăpost, de m ulte ori n u
<>ra nevoie de construcţii speciale, i a r perioada d e creştere a viermi
lor de mătase, de regulă, era între praşila I şi a II-a a p or u m bulu i , cînd
era un mic răgaz ca timp pentru gospodăria ţărănească. Pentru hrana
lor se cerea pămînt necultivabil, duzii fiind crescuţi în mod obişnuit pc
malul şanţului, pe hotar. In schimb, această ocupaţie constituie un mij-

o
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loc de cîştig şi cu beneficii importante. Priceperea pentru această inde
letnicire este uşor de preluat şi rareori există accidente care să ducă
la scăderea producţiei.
Dealtfel, Directivele Congresului al XIII-lea al P.C.R. cu privire
la dezvoltarea economico-socială a României in cincinalul 1986-1990 şi
orientările de perspectivă pînă in anul 2000 prevăd să se ia toate mă
surile pentru dezvoltarea sericiculturii ·astfel ca producţia de gogoşi de
mătase să atingă in 1990 cifra de peste 1 5000 tone.

N O T E

1 C. E. Popa, Curs de sericicultură, Cluj, 19i2, p. 6 1 .

2 Xenia Petrov, Cercetări morfologice ş i biometrice asupra raselor d e viermi

de mătase din România,

B ucure�ti, 1930.
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VASLUI
VII-VIII, 1985-1986

CONTRIBUŢII PRIVIND ARHITECTURA POPULARA
IN LEMN DIN JUDEŢUL VASLUI
DOINA ROTARU
CONSTANTIN AGHION

Prezenţa umană, încă din cele mai vechi timpuri 1, în acest ţinut
propice locuirii 2, abundenţa materialului lemnos :l, au dus în mod ne
cesar, la i virea unei arhitecturi adaptate la condiţiile naturale locale.
Ţara de Jos camasa între munţi şi Prut, aproape şase sute de sate
libere, iar alături de gruparea Vrînceană, cea Bîrlădeană, cu subuniti'l ţi
le Tutovenilor, Tecucenilor, Vasluienilor şi a Bacăului, era cea mai pu
ternică grupare
răzeşească "· Agricultura itinerantă ·\ caracteristică a
fenomenului de răzeşie cu un ritm agro-pastoral specific, era legati'1 de
dcfrişarea pădurii fi prin diferite tehnici lăzuire, ardere, runc, jariştc,
pe baza obiceiului pămîntului, iar urmarea firească a fost nu numai sti'l
pînirea "locurească" asupra pămîntului şi crearea unui fenomen de ră
zeşie secundar, ci şi cunoaşterea disponibilităţilor plastice ale lemnului.
Civilizaţia vechilor sate a fost în primul rînd una a "satelor libere",
iar expresia directă, concretă, a acestui mod de viaţă materială, a unei
spiritualităţi de un anume tip s-a manifestat în două dintre cele mai
importante creaţii casa şi lăcaşul de cult.
Descoperirile arheologice 7 au demonstrat vechimea construcţi ilor
de lemn, iar cele două tehnici, cea de tip "fachwerk" t!, a nuielelor îm
pletite pe un suport de lemn, dar, ma i ales, cea cunoscută sub numele
de "blockbau" n, a bîrnelor groase aşezate în cununi orizontale, cu li
pitură sau fără, au fost cunoscute pe teritoriul actualului judeţ Vasl ui.
Aşezate pe tălpoaie de lemn şi pietre mari de rîu, lăcaşl'le de cult
erau construite sau "durate" din lemn de stejar, in sistemul "blockbau",
"îmbucate" în "chiotori" drepte sau în "coadă de rîndunică", "se puri
ceau" cu sfredelul, se prindeau în cepuri de lemn de tisă sau cuie, iar
faţadele erau uneori "pardosite" sau "tăbănuite" cu scîndură de brad sau
şindrilă. Acoperişul era în două sau patru ape, din paie w, curpcni de
viţă de vie 1 1, fîn, rogoz, stuf, scînduri orizontale 12, şi bineînţeles şindrilă
sau "chiorpecă", fapt atestat de nenumăraţi călători străini ce au trecut
prin Moldova 1:1.
Lemnul a ocupat un loc important în construcţiile religioase, dar
nu trebuie uitat, că, în afară de folosirea lui exclusivă, acesta a fost
folosit alături de celelalte materiale pămînt, lut şi piatră ' " ·
In ceea ce priveşte modul de a construi un l ăcaş de cult, ni s e
parc ilustrativ zapisul
unui meşter
bîrlădean din secolul al XIX-le<!
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calfa Toader H ăulică, prin C<ll"l' se arată "învoiala ce a făcut cu pahar
nicul Gheorghie Oprişan pentru lucratul şi aşezatul lemnăriei trebuin
cioase la facerea bisericii Sf . .Spiridon din Bîrlad�
1 . "pentru tot lemnul Cf' trebuieşti pănă la un cui, eu să mergu în
păduri cu oamini ce-mi va da �i -să stau pănă ce-l voi tăe totu, cum ceri
t re b ui nţă ;
2. după ci va aduci totu lemnul aice la bisărică, am să puiu brădaşii
mei să-I lucrezu, după trebuinţi, pănă ce-l voi inchee tot, şi apoi să mă
'lpuc de lucru ;
3. pardosala pi gios să amu a o faci bună, încheiată bine, di scân
duri de stejar cu cât să vor pute mai groasă şi di lungi să fii di capu
in capu cât ţine bisări ca , şi să fac giur-împregiur câti doo caldarâmuri,
l i vi n u pi supt străni ;
4. toate stranili câte vor trebui în bi sărică să am a li face din lemnu
di teiu curat... , uşorii să am a-i faci buni cum şi uşa să am a faci din
scâ nduri groasă şi bună, precum ni se va porunci, făcuţi şi aşăzaţ i, lu
cru sănătos şi bun in tocma după plăcere ;
5. toati legăturili, ci trebui din nuntru zâdiului, eu am să le puiu di
lemnu făcuţi d i plop sau di teiu întocma după măsurili ci-mi va da calfa
de petrari ;
6. tot lemnul, ci va trebui la acoperemântu bisăricii să amu a-1
faci bun, cioplit bini, încheet bini ; toate costoroavili să fii de stejar,
ascmine şi căpriorii, şi după ce voi mîntui-o de cpăriori i, să mă apuc
să o �indilesc, pui ndu la acoperămînt di gros dou-spre-zăci şândili. . . ,
două mesă c u pi cioarele lor. . . , l a toatP LCil� d i m a i sus arătati sânt în
datoritu a urma în tocma, ne făL[t nd nit di puţinu smintealii.
1822,
Noemvrie, 1 7 . Eu Toader Hăul kii, calfă de dulgheri adi verez� l:>.
In ceea ce priveşte datarea, lăcaşele de cult din teritoriul actual
al judeţului Vaslui se încadrează intre secolele al XV-lea şi al XIX-lea.
Transformările suferite de edificiile de cult în decursul timpului au
î mpiedecat reconstituirea, parţial, a aspectului in i ţial, iar faptul că lăca
şele de cult "călătoreau� a făcut ca datar<:'a să fie mult mai timpurie. Un
urie di n 1 444, iunie, 1 8, dat de Ştefan Vodă, fiul lui Alexandru cel Bun,
amintea de Mânăstirea Popii Draghie de pe Lahova 11'. Nenumăratele to
ponime, menţiuni documentare desprinse din actele emise de Cancelaria
Domnească din Moldova, elementele epigrafice (pisanii, lespezi funerare)
sau inconografice (pictură votivă), mărturiile călătorilor străini ce au
trecut prin Moldova, tradiţia orală atestă prezenţa bisericilor de lemn
in perioada sus amintită.
Remarcăm că în pe ri oa da m edievală numărul mare de edificii în
l emn era legat şi de interdicţia construirii de curţi, sisteme de apărare,
case de piatră. Explicaţia este datei. de un călător străin, Paul Beke, în
secolul al XVII-lea : "Nu îi este îngăduit unui magnat să-şi ridice o
casă d i n piatră sau să înconjoare cu un zid chiar mic curtea sa, ridical<-1
din material lemnos. Dar nici chiar domnul nu îndrăzneşte să înalţe case
din p iatră în chip de castel (cu excepţia curţilor domn�ti din laşi �i
Suceava , n . n.) căci , astfPl turcul I-ar învinovăţi că ar vrea să facă răzhttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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vrătire şi 1-ar alunga. Ii este ingăduit domnului să clădească doar bise
rici şi mânăstiri - de aceea se îndeletniceşte cu totul şi neincetat de
ridicarea acestora" 17. Această realitate istorică ilustrează tn acelaşi timp
un alt fenomen, acela al actului de ctitorire, concretizare a posibilităţilor
economice din acea epocă, ilustrînd o anumită spirituaj].itate, aceea a
satelor devălmaşe . Zonă puternic răzeşaască a impus ctitoria de obşte, cu
precădere, iar alături de aceasta işi au locul ctitoriile boiereşti şi mânăs
tireşti. Vasluiul, reşedinţă voievodală în secolul al XV-lea a permis
dezvoltarea economica-socială a ţinutului avînd drept rezultat creşterea
puterii boierimii locale, iar noua organizare
administrativă
din se
colul al XVI-lea, in care Bîrladul devine scaunul Vorniciei Mari, centru
de viaţă politică a Ţării de Jos, a dus implicit la intensificarea fenome
nului de ctitorire.
In ceea ce priveşte tipurile de plan, zona actualului judeţ Vaslui, nu
cunoaşte un exemplu de biserică de plan dreptunghiular cu absidă ne
decroşată, cum ar fi lăcaşul din Odobasca, Coteşti, Vrancea (14 71), plan
derivat din casa ţărănească 18, ci doar o variantă a acestui tip, acela de
navă dreptunghiulară cu absida decroşată cu trei laturi şi anume : bise
rica "Sfinţii Voievozi" din satul Băbuşa, c. Băceşti, cu boltă octogonală
pe naos şi boltă patrulateră pe altar, şi pronaos tăvănit (Gr. 111)
ca
Planul cel mai des menţionat in toate provinciile româneşti
ş i în zona cercetată, ră!:mtne acela de navă dreptunghiulară cu absidă
poligonală cu cinci şi şapte laturi : exemple edificatoare : lăcaşul "Sf.
al
Nicolae" din satul Strimba (Cetăţuia c. Puieşti, lăcaş din
secolul
XVII-lea, metoh al mânăstirii Neamţului, loc de tainiţă a călugărilor de
la Neamţ, cu turn clopotniţă (1751), peste pridvorul iniţial deschis, naos
acoperit cu o boltă semicilindrică cu axul perpendicular pe lungimea na
vei, altarul tăvănit 19 (Gr. 112), ca şi lăcaşul din satul Corodeşti, c. Gher
gheşti, "Sf. Nicolae", 1 874, ctitorie de obşte (Gr. 1/3), biserica "Sf. Ni
colae" din Puieşti-sat, c. Puieşti, 1 806, (Gr. 114), biserica "Sf. Nicolae"
din satul Gologofta (Balica), c. Ivăneşti, 1 774, ctitorie mănăstirească (Gr.
1/5), lăcaşul din satul Buhăieşti, c. Vultureşti, "Adormirea Maicii Dom
nului", 1 792, ctitorie a slugerului Ştefan Caracaş, (Gr. 1/6), etc. sau cele
cu altar heptagonal decroşat precum lăcaşele : "Sf. Nicolae" !veşti (seco
lul al XIX-lea, ctitorie de obşte (gr. 1/7), biserica "Sf. Nicolae" - Obîr
şeni - Vinderei, 1764, (gr. 1/8), sau lăcaşul "Adormirea Maicii Dom
nului", din satul Mănăstirea - Deleşti, ctitorie a familiei Caracaş - Gă
luşcă (1756).
O variantă a tipului de plan rectangular cu absida decroşată poligo
nală este aceea cu pronoas absidat, cu turlă pe pronaos, intrare vestică
iniţial 20, al lăcaşului de cult "Cuvioasa Paraschiv�" din satul Sişcani,
c. Hoceni (1760), construită din bîrne de stejar cu dte o boltă octogo
nală pe naos şi pronaos şi una semicilindrică pe altar, cu faţade din
scîndură de brad, (Gr. 1/9).
Planul cel mai frecvent rămîne acela triconc : prima variantă este
aceea de pronaos absidat pe care n regăsim la bisericile Cuvioasa Pa
raschiva" din satul Voineşti, c. Voineşti, ctitorie de obşte, i7o7, (Gr. 3/2),
C-cia. 24

coala

21
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lăcaşul "Sf. Gheorghe" din satul Ghireasca, c. Măluşteni, 1 754, (Gr.
3/1), şi lăcaşul "Sf. Nicolae", di n satul Stioborăni, c. Şoleşti, ctitorie a
clucerului Grigoraş, a lui Neculai Mardare şi a preotului Ştefan (1 726).
(Gr. 3/3).
Tipul clasic de plan cel mai răspîndit este acela al planului triconc
cu pridvor la vest, intrarea vestică, sau sudică : lăcaşul "Sf. Gheorghe"'
din satul Laza, c. Laza, 1 780 21, (Gr. 2/1) lăcaşul "Sf. Gheorghe" din satul
Lipovăţ, c. Lipovăţ, (Gr. 2/2), "Sfinţii Impăraţi", 1 820, din Dumeştii Noi,
c. Dumeşti, (Gr. 2/3), "Adormirea Maicii Domnului", din satul Obîrşeni,
c. Voineşti, ctitorie de obşte, 1818, (Gr. 2/4), "Sfinţii Voievozi" din satul
Munteneşti, c. Birzeşti, 1 787, (Gr. 2/5), ctitorie a ieromonahilor Ghena
die şi Doroftei, Constantin şi Maria Caracaş, Sava, Iftimie Cornea şi Ion
Racoviţă, "Sf. Gheorghe", din satul Grăjdeni, c. Griviţa, 1 780, (Gr. 2/6).
,,Sf. Nicolae" din satul Măluşteni, c. Măluşteni, 1809, ctitorie a vornicu
lui Iordache Liga, (Gr. 2/7), "Sf. Nicolae" din satul Pirveşti, c. Costeşti,
ctitorie a lui Apostol Talpeş, vornic de poartă, 1666, (Gr. 2/8),
"Sf.
Nicolae" din satul Gîrceni, c. Gîrceni, 1 746, (Gr. 2/9), "Sf. Ioan Boteză
torul" din satul Dumbrăveni , c. Gîrceni, 1814, (Gr. 2/ 10), "Sf. Voievozi••
din satul Pogana, c. Pogana, 1 8 1 1- 1 8 1 2 (Gr. 2/1 1), "Sf. Nicolae" din sa
tul Cîrţibaşi, c. Bogdăniţa, 18 83, ctitorie a spătarului Gheorghe Oprişan
(Gr. 2/12), etc.
Zona cercetată cunoaşte doar un singur exemplu din plan treflat.
acela al lăcaşului "Adormirea Maicii Domnului" din satul Trohan, c.
G îrceni, ctitorie de obşte de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea (Gr. 4/1 ) .
In general, edificiile d e cult d i n lemn d i n zona Vasluiului sînt cu
clopotniţa detaşată. Despărţirea dintre naos şi pronaos este făcută făr<"l
excepţie cu ajutorul a 2 sau 4 stîlpi. Se remard1 predilecţia pentru
bolţile semicilindrice şi bineînţeles a boltei poligonale cu nervuri, reali
zîndu-se astfE'l o suprafaţă maximă protejată de un minimum de mate
rial. Aceasta din urmă încearcă, atît cît este posibil, avînd in vedere ma
terialul cu care se lucrează, apropierea de forma circulară (v. lăcaşul
"Sf. Nicolae" din satul Tomşa, c. Hoceni). Bolţil e sînt octagonale, dar
se cunosc exemplare care ajung pînă la 21 de laturi (lăcaşul "Naşterea
Maicii Domnului" din satul Cîrja de Sus, c. Murgeni), sau cu 1 2 nervuri
("Sf. Nicolae" - Tomşa, l loceni, ,,Cv. Paraschiva" - Mărăşeşti , Voi
neşti), "Sf. Nicolae" - Orgoicşti, Bogdăneşti, 16 laturi. Acest sistem de
boltire este rezultatul influenţei arhitecturii de zid asupra celei de lemn .
Meşterul popular ,.a gîndit" edificiul religios în lemn ca o unitate
indisolubilă dintre funcţiomtl şi frumos, o unitate între întreg şi detaliu,
detaliu înţeles ca element constitutiv al totului, participind la omogeni
tatea lui şi totodată fiind un elenwnt care rezumă în conştiinciozitatea
şi inspiraţia execuţiei toate însuşirile esenţiale ale monumentului.
Planul şi faţada, pri mul rezultat al comanditm'ului şi al tradiţiei
ortodoxe de a crea un spaţiu sacru, cea de a doua expresie exterioară
a structurii interioare care face posibilă trecerea cu uşurinţă din spaţiul
interior, sacru, în cel exterior, a rf'alităţii, . au stat în atenţia meşterului
popular. Aportul estetic, inainte de cel voit decorativ, rezultă în primul
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rînd prin însuşi modul de îmbinare şi cioplire a bîrnelor, din prezenţa
consolelor în trepte, a îmbinării costoroavelor cu fruntaul, din prezenţa
pridvorului, iar uneori din însăşi faţada acoperită cu şindrilă. (cu rol
nu numai decorativ, ci şi de protejare - ,.,Sf. Nicolae" din satul Cîrţibaşi,
c. Bogdăniţa).
In privinţa repertoriului ornamental, predomină în zona cerc('taUt
ornamentale geometrice şi fitomorfe, unele dintre acestea cu vechi ră
dăcini magica-religioase : rozeta solară în diferite variante (romburi,
triunghiuri), glastra cu flori (Strîmba-Puieşti, Bogeşti-Pogana), floarea
de lalea (Telejna-Zăpodeni), viţa de vie (Iveşti-Iveşti). Motivul lalelei şi
a viţd de vie izvorînd dintr-un vas se regăseşte într-o maniere\ simplă
la ferestrele lăcaşului din Iveşti, continuă cu motivul rozetei alături de
lalea (Bogeşti-Pogana), se complică la Obîrşeni-Vinderei şi Dumbrăveni
Gîrceni, şi culminează cu tratarea lui ca o foare de chiparos - (Puieşti-sat,
Bogeşti-Pogana).
Ornamentul lăcaşelor de cult este limitat la anumite zone în j urul
ferestrelor, a portalului, a cornişelor şi a soclului în exterior, iar în inte
rior, la stîlpii desp[lrţitori dintre naos şi pronaos, la boltă, mobilier şi
catapeteasm[l. S-a vorbit şi se vorbeşte încă despre "barocul moldove
nesc", fenomen pc care Andrei Pi'm oiu îl considera ca "un rezultat al
dezvoltării artei locale şi ca expresie a vieţii româneşti" 2 1 , fenomen ca
racterizat prin folosirea curbelor şi contra-curbelor, a coloanei torsate
�i a fusului galbat. Manifestat cu deosebire în decoraţie şi niciodată în
structură, putem vorbi de baroc în sensul de evoluţie a formelor, pe
care îl dădea Eugenia D'Ors 22• Exemple caracteristice ce întăresc a
ceastă afirmaţie sînt stîlpii despărţitori ai lăcaşclor de cult din zona cer
cetată şi în special cei de la lăcaşul din Stioborăni-Soleşti : decupaţi din
fruntarul cu profi l polilobat, cu goluri formate din racflrduri de curbe
dispuse simetric, tind spre statutul de obiect sculptura! rămînînd model
al artei de a supune lemnul voinţei şi fanteziei umane. Bolţile din cele
trei încăperi, aşezate pe 5 corzi ce împart spaţiul calotei, ca şi behzile de
lemn urmează forma logică şi arhitectural posibilă în vederea obţinerii
formei dorite atît din punct de vedere constructiv cît şi decorativ.
Brîul "în frînghie", simplu sau dublu de la bază, cornişă sau cen
tru î ntregeşte şi subliniază silueta edificiilor de lemn. Prezenţa "ocni
ţelor" şi a motivului "dinţilor de lup" atestă influenţa unor motive spe
cifice arhitecturii de zid. Acest lucru este :posibil gîndindu-ne că o mare
parte din aceste edificii erau metoc-uri ale marilor mânăstiri : Neamţ,
Moldoviţa, Agapia, Episcopiei Romanului şi Ruşilor, sau a unor biserici
din Iaşi.
Cîteva exemple de excepţie, ca acelea de la Obirşeni - Vinderei,
Gologofta-Ivăneşti, Pirveşti-Costeşti , Lipovăţ-Lipovăţ, Minăstirea-Deleşti,
Căpuşneni-Lipovăţ, dovedesc că meşterul a căutat şi a găsit soluţii pro
prii, specifice lemnului, începînd de la sistemul de închidere al uşilor
(cu zăvor şi manea) sau a uşilor cu 2 cilindri de lemn ce excludeau pre
zenţa metalului, de la ferestre (Strimba, Hîrşova, Căpuşneni), pînă la
sfeşnice, jerfelnice, strane, de la jilţuri pfnă la crucile de mină şi
chivoturi. Acest lucru dovedea o mare tradiţie a prelucrării lemnului
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m acelaşi timp atesta pre:z:enţa unor meşteri specializaţi, precursorii
viitorilor "arhitectoni" ai sfîrşitului secolului al XIX-lea şi începutul
secolului al XX-lea.
Rezultat al unei mari răbdări, al unui "echilibru critic", în înţelesul
pe care îl dădea G. M. Cantacuzino 23, ce a sintetizat şi simplificat for
mele pînă la maximum de utilitate şi frumuseţe, lăcaşele de lemn de pe
teritoriul actualului judeţ Vaslui sînt expresia unei tradiţii constructive
străvechi, continui, perisabilă prin natura materialului din care era fă
cută şi reuşind să vieţuiască tocmai datorită acestui fapt, oferind în.
acelaşi timp un aspect local şi inrudit cu fenomenul ce s-a numit "ar
hitectura populară în lemn".
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CONTRIBUTIONS CONCERNANT L'ARCHITECTURE POPULAIRE
EN BOJS DU DF:PARTEMENT DE VASLUI
Resume
L'auteur nous presente quelques consi.derations concernant les egli ses en
bois de l'actuel departement de Vaslui, veritables monuments d'architecture popu
laire.
Territoire propice a la vie monachale et en meme tcmps une puissante zone
d es villages de "răzeşi", des villages libres cette communaute a cree un tipe par
biculier de vie materielle, concretise par deux manuestations trf>s importantes :
Ia maison et l'eglise, dant la ressemblance peut-etre suives dans toutes les etapes
de la con.struction, des materiels. de la tec hni qu e et de l'ornamentation.
Les decouvertes archeologique ont demontre 1 ancien n ete des constructions
en bois et des deux techniques, celle de : "fachwerk" (cloture des branc hages ou
vannerie) et surtout celle de "blockbau" (des poutres hodzonthales, enduites avec
de la terre glaise) qui etaient conhus dans l'actuel terrio î re du departement de Va<>
l ui, j usqu'a la prem ie re moitie du XIX-e siecle.
La toponym i e, des mentions documentaires
emis par la Cancellerie de la
Moldavie, les elements epigraphiques (inscriptions votives, monuments funeraires)
ou iconographiques (peinture votive), les temoignages des v oyageurs etrangeres
qui ont voyage en Moldavie, la tradition orale attestent la presen ce des eglL'iel'
en bois dans la
periode du XV-e sic>ele jusqu'au XIX-e siecle, m a i s , sans doute,
la pre m iere mention documentaire (1444, iunie, 18) refiNe u ne tradition et non
pas le debut de l'archi tecture populaiTe ecclesiasthique en bois de la Rouman i e
en gentkal e t du d epa rtemen t d e Va'ilui e n special.
Typologiquement l'architecture en bois se groupent en trois type de plan :
le plan ,rectangulaire avec abside polygonaJe dechrochee (3 a 7 c6tes), avec une
variante, celle de plan rectangulaire avec le pronaos abside, le plan tniconc, le
plan trefle.
.
Les artisans "on· cree" l 'egl ise en bois comme une unite entre !'utile et le
beau. unite entre l'entier et le detail, detail comme element constitutif de l'entier,
participant a son homogeneite, element qui reflete par son execution et son
i n spi ration toutes les etapes de la construction.
L'apport esthetique du monument est doue premil'rement au systhE>me con
structif meme, puis ă celui purement decoratif. En ce qui concerne le repertoire
phitomorpheS',
ornamental on rema rq ue la presence des motifs geometriques,
avec des anciennes significations ma.!!ique-religieux (l'arbre de la vie, la tulipe,
la cigne, les raisins, des symboles solaires).
On remarque que tous ces monuments d'architecture refletent une realite
historique, celle des villages ,,devălmaşe" dont la caracteristique est la fondation
commune, continue au XIX-e - XX-e siecle par Ies corporations des villes.
Resultat d'une imense patience, d 'un equilibre critique (G. M. Cantacuzino),
qui a syntetise et a simplifie les formes jusqu'au ma xii m u m de l'utilite et de la
beaute, les egli ses du d ep arteme n t de Vas lui sont I'expression d'une ancienne
tradition constructive, permanente, perissable par la nature du material et resis
tant par la meme ra ison, et qui offrent, en meme temps un aspect local du phe
nomene appelle ,.l'architecture populaire en bois".
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Fig. 1 Băbu5a, c. Băceşti, B iserica de lemn, vedere d i n est.

Fig. 1 Băbuşa, c. Băceşti, L'eglise en bois, vue de l'est.
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Fig. 2. - 1 , Grumezoaia, c. D. Cantem ir, B i�erica de lemn, ved<•rc d i n sud ; 2,
Voineşti, c. Voineşti, B i serica de lemn, vedere din sud.
Fig. 2. - 1, Grumezoaia, c. D. Cantemir, L'egl ise en
nt5ti, c. Voineşti, L'eglise en bois, vue de sud.

bois, vue de sud ; 2, Voi
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Fig. 3. - 1, Clrţibaşi, c. Bogdăniţa, Biserica de lemn, detaliu - absidă laterală
sudi<:ă ; 2, Iveşti, c. !veşti, Biserica de lemn, vedere din est.
Fig. 3. - 1, Cirţiba.şi, c. Bogdăniţa, L'eglise en bois, detail de l'abside laterale de
sud ; 2, !veşti, c. !veşti, L'eglise en bois, vuie de l'est.
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1
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Fig. 4.
1, Stioborăni, c. Soleşti, L'eglise en bois, vue sud-auest ; 2, Stiobor;in i,
c. Soleşti, Biserică de lemn, detaliu soclu.
-

Fig. 4.
a l , Stioborăni, c. Soleşti, L'egli5e eru bois. vue soud-ouest ; 2, Stioborăni,
c. Soleşti, L'eglise en bois, detail du socle.
-
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2

Fig. 5. - 1 , Căpuşneni, c. Lipovăţ, Biserica de lemn, detaliu, a bsida laterală su
dic� ; 2, Bogeşti, c. Pogana, Biserica de lemn, detaliu fereastră, absida laterală.
Fig. 5. - 1, Căpuşneni, c. Lipovăţ, L'eglise en bois, dctail de l'abside laterale ; 2,
Boge-,ti, c. Pogana, L'eglise en bois, detail, fenetre de l'abside laterale.
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Fig. 6. Dragomireşti, c. Dragomireşti, Biserica de lemn, plan. (Scara 1 : 200).

Fi�- 6. Dragomireşti, c. Dragomi reşti, L'eglise en bois, le plan .
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Fig. 7. Lipovăţ, c. Lipovăţ, Biserica de lemn, plan (Scara 1 : 100).
Fig. 7. Lipovăţ, c. Lipovăţ, L'eglise en bois, le plan.
Fig. 8. Planuri de biserici din judeţul Vaslui, în funcţie de comuP,ele actuale :
Plans de eglisses de departement de Vaslui, avec la, Iocalisation en fonction des
communes i1ete!les : Gr. 1 . 1, Băbuo�a (c. Băceşti) ; 2, Strimba (c. Puieşti) ; 3, Co
rodeşti (c. Ghergheşti) ; 4, Puil\'l ti (c. Puieşti) : 5, Gologofta (c. Ivăneşti) ; 6,
B uhăieşti (c. Buhăieşti) : 7, Iveşti (c. Iveşti) : 8, Obirşeni (c. Vinderei) ; 9, Şişcani
(c. Hoceni) :
Gr. 2.
1 , Laza (c. Laza) ; 2, Lipovăţ (c. Lipovăţ) : 3, Du
meştii Noi (c. Dumeşti) ; 4, Obirşeni (c. V()ÎDE.\'Iti) ; 5, Munteneşti (c. Birzeşti) ; 6,
Grăjdeni (c. Griviţa) : 7, Mălu"?teni (c. Măluşteni) ; 8, Pîrveşti (c. Costeşti) ; 9,
Girceni (c. Gircen) ; 10, Dumbrăveni (c. Girceni) ; 11, Pogana (c. Pogana) ; 1:1,
Cîrţibaşi (c. Bogdăniţa) ; Gr. 3. 1 , Ghireasca (c. Măluşteni ) ; 2, Voineşti (c. Voineşti) ;
3, Ştioborăni (c. Soleşti) ; Gr. 4. 1, Trohan (c. Girceni).
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
VD-VIII, 1985-1986

CONSIDERAŢII PRIVIND ARHITECTURA POPULARA
DIN ZONA RUŞILOR
PAUL SALO::\I EL-\

Poziţia geografică prielnică, (văi adăpostite natural de dealuri re
lativ înalte, valea Lohanului, valea Elan-Horincea, depresiunea Huşi , a
unor cursuri de apă, pîrîile Lohan, Drăslăvăţ, Sărata, Elan, Horincea.
rîul Prut), a favorizat de timpuriu o intensă locuire a zonei Huşi incă din paleolitic - cum o dovedesc şi descoperirile arheologice 1 •
Relieful variat - deal, luncă, depresiuni - a determinat diversi
ficarea ocupaţiilor reflectată pregnant şi în structura gospodăriei ţără
neşti. Cu excepţia satului Pogăneşti care este situat pe un relief d e
cuestă defavorabil construcţiilor 2, toate aşezările s-au întemeiat pe văi
sau pe terasele inferioare şi superioare ale Prutului. In cele mai nu
meroase cazuri, atestarea lor documentară există din perioada secolelor
XIV-XVII-lea, unele sate fiind însă întemeiate recent, cum sînt cazuri
le satelor Drînceni - la 1 8fi3 :l, Valea Grecului şi Chersăcosu - d u pă
1 8 90 "·
Avînd în vedere structura social-profesională a populaţiei \ satcl e
fac parte din tipul de aşezări rurale cu funcţii predominant agricole .
Cultura cerealelor este principala ocupaţie a locuitorilor d i n zonă, cu
diferenţieri importante în ceea ce priveşte ponderea unor ocupaţii se
cundare pescuit, viticultură, pomicultură şi legumicultură In satele în
care pomicultura şi viticultura au avut o pondere mai însemnată in ra
port cu altele din aceeaşi zonă, întîlnim instalaţii de vinificaţie şi pi v
niţe pentru păstrarea vinului, cazane pentru ţuică 6• In multe alte sate,
in gospodării individuale, există teascuri din lemn, crame sau pivniţe,
dovadă a prezenţei acestei tradiţionale ocupaţii - viticultura - la un
nivel mai redus.
PracticaTea pomiculturii numai în anumite zone prielnice, adăpos
tite şi insorite, a determinat pînă de curînd menţinerea lozniţei 7
pentru uscat prune -, în timp ce în satele de pe valea Prutului pescui tul
avînd o pondere importantă in economia aşezării a determinat ridica
rea unor construcţii pentru păstrarea uneltelor de pescuit.
In componenţa gospodăriei tradiţionale intră in general, pe Ungă
locuinţă, grajdul, şura, coteţul pentru porci şi cel de păsări, pivniţa, be
ciul, coşerul sau hambarul dar şi unele construcţii întîlnite numai în
anumite sate.
.

-

,

Principalele materiale pentru construcţii au fost vălătucii, ceamu
rul şi chirpicii - pentru pereţi, paiele şi stuful pentru acoperiş. La funhttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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daţii s-au folosit aceleaşi materiale ca şi pentru pereţi deoarece piatra
este un material mai rar şi nu de bună calitate, excepţie făcind unele
sate din lunea Prutului : Broscoşăşti şi Bumbăta, unde desele inundatii
'
ce le afectau pînă de curînd au determinat folosirea pietrei s.
Transformările din viaţa social-economică a satelor în anii socialis
mului au determinat modificări esenţiale, atît in ceea ce priveşte pla
nul de construcţie al locuinţei şi anexelor gospodăreşti, cît şi a materia
lelor de construcţie, in prezent fiind mult mai intens utilizate cărămida
şi cimentul.
Cercetările arheologice, dar şi mărturiile călătorilor străini, au sur
prins pentru perioadele vechi ale istoriei României existenţa locuinţelor
semiîngropate care nu au mai supravieţuit pînă astăzi, dar nici memoria
locuitorilor din zona Ruşilor nu le mai păstrează. Planul lor simplu de
construcţie s-a transmis însă la tipul de locuinţe monocelulare, existent
încă in satele de pe Valea Lohanului 9• In satul Creţeştii de Sus, în ca
drul cercetărilor de teren, in anul 1983 s-a surprins o casă monocelula
ră cu planul pătrat, datînd de la mijlocul secolului al XIX-lea. Pentru
ridicarea ei s-a săpat o casetă patrulateră adîncă de circa 50 cm în
care s-au turnat vălătuci bine bătuţi, iar in cele patru colţuri s-au fixat
stîlpii deschişi în partea superioară în forma literii V. Pereţii sînt ridi
caţi din ceamur fără împletitură de nuiele sau leaţuri in sistemul "în
furci". După terminarea pereţilor s-au fixat grinzile şi căpriorii, pentru
acoperiş folosindu-se stuful adus din bălţile de la Olteneşti şi Tîrzii,
aflate relativ in apropierea satului. De jur împrejurul streşinii se prin
deau scînduri, după care stuful se aşeza cu vîrful in sus, in rinduri,
fixîndu-se cu prăjini. Odată stuful fixat şi legat, scîndurile se desfăceau,
iar la capătul de streaşină se bătea cu o lopată sau scîndură pentru a-l
îndesa şi a-i da uniformitate. Un astfel de acoperiş rezista circa 1 0�12
ani 10. Locuinţa descrisă a suferit deja unele modificări la fereastră şi
uşă, caracteristică a majorităţi i caselor bătrîneşti. Casa monocelulară are
prispa! construită din pămînt şi lut, fără stilpi de susţinere - numai
in faţă - deosebindu-se prin aceasta de celelalte tipuri. Deşi existau
bălţi în apropiere, adeseori stuful se aducea de la Prut, acesta din urmă
fiind mai rezistent şi mai lung. Tot pentru acoperiş in satele de pe Valea
Lohanului se foloseau - mai mult chiar decit stuful - paiele de secară
deoarece un astfel de acoperiş avea o durabilitate de 40-50 de ani, iar
stuful de numai 1 0-15 ani, motiv pentru care secara ocupa o suprafaţă
cultivabilă mai mare decît grîul ii. Tipul de casă cel ma i larg răspîndit
in zonă 1-a constituit casa cu tindă, apărută din necesitatea de spaţiu
sporit şi de mutare a intrării directe in camera de locuit 1 2• A doua în
căpere amplasată lateral este de dimensiuni reduse, făcînd trecerea in
camera propriu-zisă.

In această încăpere numită in zonă

"tindă",

se

găSeşte în general intrarea in pod, ea servind şi ca depozit de alimente
şi loc de păstrare a unor unelte agricole. Planui de construcţie era drept

unghiular. La ridicarea pereţilor s-a folosit lemnul, vălătucii sau ceamu

rul �n sistemul de construcţţe numit "ţn furci" . .
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Cercetările de teren au surprins locuinţe ridicate direct pe pămînt
fără fundaţie 13, desigur la locuitorii cei mai săraci, dar şi fără lemn în
structura pereţilor. Pereţii erau din ceamur, după ridicarea lor punîn
du-se pe cele patru laturi grinzile şi costoroabele. Acoperişul era in pa
tru ape din stuf sau paie de secară, care pentru o mai bună {ixare se
bătea cu pieptănul.
Un alt tip de casă este casa cu trei încăperi, cu planul tot drept
unghiular şi tindă la mijloc. "Tinda" numită şi "sală", are acelaşi rol
ca şi la casa cu două încăperi, dar practic locuită este numai o singură
cameră, căreia i se spune simplu "odaie", în timp ce a doua cameră care
de obicei nu era incălzită, numită "odaie de oaspeţi", "odaia curată"
sau "odaia de sus", are numai funcţia de păstrare a imbrăcămintei şi di
feritelor ţesături, iar in anumite ocazii de primire a unor oaspeţi deose
biţi.
Pentru protejarea temeliei casei, dar avînd şi funcţii economice se
construiau prispe din pămînt, piatră şi lut pe trei laturi . In acest caz
stilpii, "deregii", sprij i nind streaşina, ornamentaţi prin crestare iar la
partea superioară prin traforare, situaţi pe trei laturi, formau decorul
arhitectural al locuinţei.
Planul acestor case - cu două sau trei încăperi, atît in cazul celor
bătrîneşti cît şi a celor construite pe la mijlocul secolului al XIX-lea, a
suferit, indeosebi in ultimile decenii, transformări prin prelungirea aco
perişului din spate şi adăugarea unei noi încăperi - "celarul" sau "chi
lerul", servind iniţial la păstrarea unor unelte agricole şi casnice. In
numeroase cazuri "chilerul" a fost împărţit printr-un perete în două în
căperi din care una servea drept bucătărie.
Sub influenţa mediului orăşenesc de la inceputul secolului al XX-lea
in arhitectura tradiţională a pătruns un nou element - cerdacul. Cer
dacul era dispus simetric pe planul casei in dreptul sălii, avînd de obi
cei acoperişul in două ape, fiind la bază, o prelungire pe linia mediană
a prispei din faţă. Sistemul de încălzit consta dintr-o sobă cu vatră des
chisă şi cuptor. Cuptorul se construia din vălătuci iar soba - dispusă
deasupra cuptorului - din cărămizi nearse. Pornind de lîngă cuptor pe
două laturi ale camerei se găsea patul. Pînă acum circa 100 de ani se
mai construiau încă paturi de pămînt 14, moştenire a vechiului sistem de
cruţare întîl �it la locuinţele de tip semibordei documentate arhea.logic.
Locul acestuia a fost luat de laviţe sau laiţe, alcătuite din pari bătuti in
pămînt şi prinşi doi cîte doi cu o stinghie şi din scînduri , peste car� se
puneau rogojini şi lăicere.
Locul central in cadrul gospodăriei ţărăneşti îl ocupa casa dispusă
de obic �i cu faţa l� drum, dar şi perpendicular pe aceasta. Suprafaţa de
teren dm faţa casei, denumită "ogradă" sau "bătătură", cuprindea toate
anexele gospodăreşti, constituind totodată locul de desfăşurare a acti
vităţilor zilnice. Pe una din laturile ogrăzii se construia grajdul, o con
strucţie destinată adăpostirii animalelor, compartimentată de cele mai
multe ori în două părţi, una pentru cai şi alta pentru vite. Ridicat din
vălătuci, pe împletitură din nuiele, sistemul de construcţie nu se deoC-da. 24 {:Oala 22
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sebea de cel al casei. Acoperişul în două ape din stuf sau paie avea
părţile laterale prevăzute cu deschizături pentru fîn.
Creşterea animalelor mari a constituit în zona Ruşilor o ocupaţie
secundară, practicată îndeosebi din necesitatea asigurării animalelor pen
tru lucrări agricole şi transport, din acest motiv construcţiile avînd ca
destinaţie adăpostirea lor precum şi a furajului necesar, nu aveau di
mensiuni mari. In şură se păstrau mijloacele de transport, uneori ce
reale, iar în podul ei fînul. Grajdul era fie o construcţie aparte, fie con
struit în continuarea şurii sau în cazul gospodăriilor mici, o parte a şurii
era folosită drept grajd. In cazul în care şura era folosită drept grajd,
între spaţiul destinat cailor şi vitelor se ridica o despărţitură din nuiele
şi lut numiU1 "răzlog". Răzlogul era construit uneori pînă în pod sau
numai pînă la înălţimea animalelor.
Nelipsite în toate gospodăriile sînt coteţele pentru porci şi păsări,
cu plan pătrat, dreptunghiular sau rotund acoperite fiind cu coceni, paie
sau stuf. Coteţele erau de dimensiuni mici, din vălătuci sau chirpici.
cu sau fără împletituri din nuiele avînd în faţă un ocol mic din leaţuri
sau nuiele. Coteţele pentru păsări erau numite îndeosebi poiată.
Pentru păstrarea porumbului se folosea coşerul di n nuiele sau lea
ţuri acoperit cu coceni iar în prezent cu tablă, construite la oarecare dis
tanţă de pămînt pe patru stîlpi sau butuci. Deşi porumbul era o culturi1
cu pondere mare între culturile cerealiere, în unele gospodării coşerul
lipsea, porumbul p<i.strîndu-se în podul casei, unde întins fiind pc o su
prafaţă mare se păstra în condiţii optime.
Diferenţele zonale de ocupaţii au determinat şi unele apariţii sau
modificări arhitecturale, care de fapt sînt adaptări la un specific ocupa
ţional. Astfel, în localit[lţile în care cultura viţei de vie a ocupat supra
feţe mai mari Pihneşti, Arsura, etc., întîlnim crama sau beciul din pia
tră de sub cas[l sau de lîngă casă. Beciul avea în cele mai numeroase
cazuri ridicată o construcţie deasupra lui - un şopron - cu acoperiş nu
mai din paie şi stuf, atît pentru a-l proteja cît şi pentru a servi la păs
trarea ustensilelor vino-viticole. Beciul numit local "zămnic", era deci
o construcţie sub nivelul solului, de formă dreptunghiulară, cu acoperiş
în două ape. ln "zămnic" se cobora printr-o scară formată din pămînt
curătat
sau din lemn, folosindu-se nu numai pentru păstrarea vinului.
'
ci şi a legumelor, fructelor, etc.
Crama cu planul dreptunghiular din cadrul gospodăriei tradiţionale
din sat şi nu cea· de la vie, avea pereţii groşi şi două încăperi dintre care
una destinată păstrării vinului, iar alta pentru vinificaţie şi unelte.
Munca de vinificatie
se desfăsura
îndeosebi în fata cramei, în unele
.
'
cazuri întîlnind u n acoperiş de stuf obţinut prin prelungirea acoperişu
lui cramei şi destinat protejării "călcătoarei" sau "teascului" de intern
perii.
In satele de pe valea Prutului : Broscoşeşti, Condrea, Vetrişoaia.
Fălciu, etc., in care pescuitul a avut o largă răspîndire, existau con
strucţii cu destinaţie specială formate din două încăperi. O încăpere ser
''ea drept bucătărie iar cealaltă era folosită pentru reparatul uneltelor
de pescuit. Pentru a obţine un spaţiu sporit peretele din faţa celei de a
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doua încăperi lipsea, adăugîndu-se însă lateral o mică construcţie din
Lemn cu acoperiş din stuf pentru păstrarea ustensilelor de pescuit folo
:.:.itc mai rar.
O construcţie ce se întîlneşte numai în satele de pc Valea Elan 
Horincea o constituie "cuhnea". Aceasta arc planul pătrat sau rotund,
construită fiind "în furci", cu pereţii din vălătuci sau ceamur. La cuhnca
rotundă furdle sînt mult mai dese, la distanţă de 1-1,5 m., deoarece
pentru pod nu se pot folosi decît grinzi scurte. Este formată dintr-o s;in
gură încăpere care vara serveşte drept bucătărie şi locuinţă, iar iarna
depozit de alimente : făină, carne, zarzavaturi, etc. Lă.
Zona Huşilor nu a fost bogată în lemn, însă diferitele părţi lem
noase ale caselor deregi, ferestre, frontoane au fost ornamentate prin
crestături, incizii sau traforate, rezultînd frumoase motive geometrice,
vcgetale şi antropomorfc (în cazul porţilor de la intrarea în curţi).
Arhitectura populară, reflectînd simţul artistic înnăscut al poporu
lui, nivelul dezvoltării economice sau puterea economică diferită, su
portă în prezent transformări radicale. In primul rînd, transformărilc
sînt evidente la locuinţe, care de cele mai multe ori nu mai respect[\
tradiţionalul plan de construcţie, folosind noi materiale de construcţie,
mai durabile : cărămida, cimentul, ţigla sau tabla. Anexele gospodăreşti
au fost supuse la aceleaşi transformări, generate fiind şi de transforma
rea socialistă a agriculturii, micşorindu-se numeric sau suportînd unele
schimbări structurale şi funcţionale.
Coşerul dispare, iar
şopronul,
bucătăria de vară, crama uneori chiar casa, fac corp comun. Aceasta a dus
la mărirea suprafeţei destinate culturilor, la o sistematizarc a gospo
dăriei, înfăţişarea satelor noastre schimbîndu-se tot mai mult.
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10 Informaţii Huţuţui Vasile, 86 ani, Creţeştii de Sus, j udeţul Vaslui 1983.
1 1 Cercetăori de teren in comuna Creţeşti, judeţul Vaslui.
t:! Valer Butură, op. cit., p. 90.
judeţul
Creţeşti,
comuna
13 Informaţii Măhăilăchiţă T. Aurica, 74 ani,
Vaslui.
14 Informaţii Nechita St. Dumitru, 79 ani, comuna Creţeşti, judeţul Vaslui.
15 Cercetări de teren in comuna Dimitrie Cantemir intre anii 1981-1983.
9
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Fig. 1-1, Buneşti - Avereşti, 2, Stănileşti, 5, Creţeştii de Jos casă cu o cameră şi
tindă ; 3, Stănileşti, casă cu două camere ; 4, C reţeştii de Sus, casă monocelulară
1, Buneşti - Avereşti, 2, Stănileşti, 5, Creţeştii de Jos, habitation avec une piece
et la tin da ; 3, S tănileşti, habitaticn avec deux pieces ; 4, Creţeştii de Sus, ha•
bitation monocellulaire.
"

"
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Fig. 2. - 1 - 2, Buneşti. stilpi antropomorfi ; 3 Huşi, teasc de vie din lemn ; 4,
Şişcani, coşer din leaţuri ; 5-6, Stănileşti, garduri noi din scinduri.
1�2, Buneşti, piliers antropomOJ1Phes ; 3, Huşi, pressoir en bois pour les raisins ;
4, Şicani, "coşer", construction pour la conservation des cerea les ; 5-6, Stănileşti,
nouvelles clbtures en bois.
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Fig. 3 . - 1

'2

5 , Broscoşeşti, 1--4, construcţii destinate reparăni nneltelor de pes
cuit, 5, anexe gospodăreşti ; 6-7, Dimitrie Cantemir, 6, cuhne cu plan patrat, 7,
cuhne cu plan poligonal.
1-5, Broscoşeşti 1-4, construction destinee ă la construction et la reparation des
outils de peche ; 5, anexes de la ferme ; 6-7' Dimitrie Cantemir, 6, .,cuhne" a u
plan carre 7 , .,culme" a u plan poligonal.
-
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1
3, Gura Văii, Stănileşti, .,deregi" ornamentaţi prin crestare.
1-3, Gura Văii, Stănileştl, piliers derores.

Fig. 4.

-

-
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
VR-VIU. 1985-1986

ARTUR GOROVEI IN PAGINILE REVISTEI "FAT-FRUMOS"

EUGEN DIMITRlU

S-au scurs 30 de ani de la moartea marelui folclorist Artur Gorovei .
Fiu al Fălticeniolr, născut in 1864, el a făcut cinste locurilor natale şi
ţării. Ctitor al "Şezătorii" alături de Mihai Lupescu şi G. T. Kirileanu,
cu pleiada de folclorişti din jurul revistei, a salvat de la pieire nenwnă
rate creaţii ale poporului român, făcîndu-i cunoscut geniul pe meridia
nele lumii. Au rămas multe aprecieri pozitive despre strădaniile folclo
ristului fălticenean, iar alegerea sa ca membru corespondent al Aca
demiei Române, a răsplătit doar in parte munca sa. Căci, de ce să n-o
spunem, lui Artur Gorovei ar fi trebuit să i se rezerve în epocă, un fo
toliu ca membru plin al inaltului for cultural de la Bucureşti.
De-a lungul intregii vieţi, a întreţinut relaţii de prietenie şi co
laborare cu personalităţi din ţară şi de peste hotare. Stă mărturie volumul
de corespondenţă către Artur Gorovei, ingrijit de Maria Luiza Ungurea
nu şi apărut la Editura "Minerva" în 1970.
Gorovei ne-a lăsat o operă bogată, adunată în volume, dar şi risi
pită in periodicele vremii. Din acel vast cîmp de manifestare, ne-am
propus să alegem revista "Făt-Frumos'' a lui Leca Morariu. Ne interesea
ză în egală măsură ecourile despre marele folclorist, dar şi colaborări le
sale, adăpostite cu meritată largheţe în revista bucovineană.
"Făt-Frumos" a apărut în 1 926, la Suceava ; şi-a continuat apari
ţia la Cernăuţi, apoi la Rm. Vîlcea, pînă la 1945. S-a bucurat de colabora
tori de prestigiu, care au îmbogăţit cultura naţională cu creaţii soli
de. Intelectual rafinat, Leca Morariu a imprimat acestei publicatii o înal
tă ţinută ştiinţifică şi morală, ce nu admitea compromisuri. Spirit polemic temut - uneori prea ascuţit -, Leca Morariu a fost un prieten
sincer al lui Artur Gorovei, un admirator al activităţii desfăşurate de
folclorist pe tărîmul literelor. Face un act de dreptate, cînd dă publici
tăţii o scrisoare din Fălticeni, din 4 iunie 1926 1 , Aflăm din aceasta, cum
s-a făurit Botanica populară a lui Artur Gorovei şi Mihai Lupescu. Lu
crarea inswnind cîteva sute de pagini, a fost trimisă la Academie pentru
concursul cu această temă. A fost respinsă. Raportor era S. FI. Marian,
care - după cwn se ştie, se ocupa de multă vreme cu o Botanică po
porană română. Toate acestea, le-a aflat Gorovei de la Dr. Adolf Last,
coleg de şcoală cu el, profesor la universităţile din Cernăuţi şi Viena.
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Gorovei nu pune la îndoială buna credinţă a folcloristului bucovinean.
Oricum, autorii fălticeneni au rămas cu oarecare nedumeriri.
I ntr-un articol intitulat Lui Artur Gorovei :!, Leca Morariu foloseş
te prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate scriitoricească a cărtura
rului de la FăHiceni. Vorbind despre "maistru! dintre maiştrii folclorului
român", despre monumentala operă de 25 de volume ale "Şezătorii," di
rectorul revistei bucovinene adăugă : "Moldova, vatră a folclorului româ
nesc, Moldova triadei folcloristice Simeon Florea Marian, Tudor Pamfile
!]i Artur Gorovei, Moldova celor 25 volume de "Şezătoare" a lui Artur
Gorovei şi chiar Moldova lui Creangă, se închină muncii cărturăreşti de-un
�emisecol a lui A. Gorovei, omului deci care şi-a închis viaţa în răvăşi
r ea celui mai autentic etos românesc".
Sub titlul A. Gorovei 3, acelaşi Leca Morariu salută hotărîrea Aca
dPmiei Române de a-1 alege pe folcloris t ca membru onorific : "Bine de
bunul nume al Academiei şi poate, şi un dram de tresărire pentru ilus
trul izolat din patriarhalul Fălticeni, care ( ... ) s-a deprins cu discretul
parfum al noptaticei mathiole din tăinuitele grădini folticenene". Arătînd
că în tîrzielnica ei revizuire Academia trebuie totuşi felicitată, autorul
ad:mgă : " I n Artur Gorovei deci slăvim şi înalt pilduitoarea şi mai răru
ţa Omenie, ( ... ) din casa lui Nicu Gane - azi adevărată Academie Gorovei, din meleagurile invrejuite-n aducerea aminte a lui Creangă şi
Sadoveanu, din fieful acelei generozităţi a lui Vasile Ciurea care ne-a
dăruit minunea de muzeu - viu-zisă Muzeul Fălticenilor, ne-a putut
ctitori (în 25 volume) cea mai . mare revistă de folclor : "Şezătoarea"
( 1892--'-1929) şi trainice opere fundamentale ca : Cimiliturile Românilor,
1898 ; Monografia oraşului Botoşani, 1 926 ; Descîntecele Românilor, 1931 ;
Ouăle de Paşti, 1 937 ; Folticenii, 1 938".
I n fine, intr-un articol intitulat Document A. Gorovei ", directorul
revistei descrie împrejurările in care s-a conferit folcloristului in 1933 ,
titlul de Doctor honoris causa al Universităţii din Cernăuţi. Raportul
inaintat către Decanul Facultăţii de litere şi filosofie şi Onoratului Con
siliu la 21 ianuarie - raportor fiind chiar Leca Morariu -, a fost sem
nat între alţii de Romulus Cândea, Vasile Grecu, Alexandru !eşan, Di
mitrie Marmeliuc, Victor Morariu, Grigore Nandriş, C. Narly, Ion Nistor,
Al. Procopovici, Teodor Sauciuc-Săveanu, Radu Sbiera şi Al. Tzigara
Samurcaş. Redăm un fragment din raportul amintit, spre a urmări ar
gumentele care justificau propunerea : "Dacă deci titlul de Doctor ad
honores se conferă nu numai în baza unei vaste activităţi ci şi in baza
unei _speciale lucrări ştiinţifice care poate echivala cu o obişnuită teză de
doctorat, atunci ' Artur Gorovei are la · activul său, în bogata sa activitate
(nu numai ştiinţifică şi ci pronunţat-literară), nu una ci trei lucrări care
îl recomandă" (Leca Morariu se referă la Cimiliturile Românilor, 1 898 ;
Descîntecele Românilor, 1 93 1 ; Monografia oraşului Botoşani, 1 926, n.n.)
Autorul incheie : "Şi dacă apoi in domeniul folclorului, culegerea raţio
nală a materialului e, în general, mai preţuită decît însăşi elaborarea
lui ştiinţifică, atunci cu cele 25 volume de Şezătoare, Artur Gorovei e
cu atît mai indicat de a fi cinstit cu omagiul unui doctorat ad honores".
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Să dezgropăm din negura anilor duşi, cuvintele profesorului uni
versitar Ion Simionescu. Intr-un articol intitulat Modestia 5, marele om
de ştiinţă român, după ce-şi exprimase bucuria că se vor sărbători 50 de
ani de activitate publicistică a lui Artur Gorovei, afla mai apoi că sărbă
torirea s-a amînat ad calendas graecas, din dorinţa folcloristului, care
nu voia să se facă zgomot în jurul lui. Simionescu adăugă "Intotdeauna
am apreciat cu multă sfială pe asemenea muncitori tăcuţi, trăind în
izolarea orăşelului fără de biblioteci şi fără înlesniri de altă natură. La
ci singurul îndemn rămîne sfinţenia muncii ( ... ). Rodul muncii acestor
izolaţi, schimnici culturali, prezintă o valoare mai preţuită, prin eroismul
cu care o continuă".
Un intelectual rafinat, cunoscut în epocă, a fost N. N. Răutu, din
Botoşani, pe vremuri profesor de l i mba română la liceul din Fălticeni.
L-a cunoscut îndeaproape pe Artur Gorovei. Sărbătorirea folcloristului,
care n-a mai avut loc, i-a prilejuit lui Răutu publicarea unui articol
intitulat : La cincizeci de ani... 6 Cităm din aceasta : "Nu-l pot închipui
departe de căsuţa bătrîneascii din Uliţa mare, casă gospodărească, de
demult, cu cerdac şi stîlpi în faţă, cu odăiţe joase, comode în umbra lor
discretă şi lumina blîndă strecurată printre perdele. . . Ştii de ani acuma,
că-n una din odăiţe ori în mai multe îşi adăpostesc înţelepciunea şi poe
zia, nenumărate cărţi, documente vechi păstrează taine interesante ale
0amenilor de altă dată, manuscripte stau ascunse prin săltare, destinate
vreunei alte "Şezători" ori aşteptîndu-şi, prin lumina tiparului, drumul
lor, sortit lumii, în chip de volume". Cu un ton cald, de confesiune, ce
pare a fi o aluzie şi la alte destine, poate şi al său, N. N. Răutu adăugă :
"Că pentru aceasta, anii i-au adus nemulţămiri, e adevărat ; dar tot anii
i-au adus şi-i vor aduce încă satisfacţii de acelea cari, înnecînd în lumi
na lor toate tristeţile, lasă omului ce le are o sănătate de suflet ferme
cată, izvor de tinereţe chiar la o vîrstă de Patriarh".
Să menţionăm şi articolul Inceputuri - pentru comemorarea celor
50 ani de activitate publicistică a d-lui Artur Gorovei, al lui Zaharia
Macovei 7• "Cartea lui Gaster Literatura populară română - arată au
torul - i-a stîrnit brusc interesul, i-a aţîţat şi întreţinut vie dragostea
de folclor. După citirea cărţii a început a culege cu dragoste cimiliti.Iri
f;i cîntecE\ la Bădiliţa, moşia părinţilor". După ce arată unde a cules
Gorovei primele cîntece, Zaharia continuă : " .. .fără nici un alt îndemn
exterior din partea cuiva, fără a avea, la inceput, tovarăşi sau prieteni,
căci pe vremea aceea nu se arăta i nteres pentru folclor, a început, a
continuat stăruitor şi cu demnitate pînă azi, cind lucrează la studiul com
parativ despre Ouăle de Paşti". Autorul încheie : "Folclorist cu o activi
vitate aproape gigantică, A. Gorovei ne-ar putea spune multe cari ar
constitui mănunchiul de îndrumări indispensabile colecţionarilor serioşi".
Datorăm lui Aurel George Stina - prietenul dintotdeauna sincer
al folcloristului - publicarea în "Făt-Frumos" a unui sonet inedit de
George Tutoveanu a, i ntitulat Lui Artur Gorovei. A fost scris la împli
nirea vîrstei de 78 de ani ai folcloristului. Din nota de subsol aflăm că
"fusese destinat unui număr festiv al "Convorbirilor literare", nuhttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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măr care însă n-a mai putut fi injghebat din cauza vremurilo�. Să ur
mărim împreună aceste versuri pline de gingăşie, ce evocă o mare prie
tenie creatoare, la inceput de veac :
In zori pe şes, din brazde-a răsărit
Zvicnind săgeată-n slăvi o ciocirlie
Să-şi cînte-acolo-n ceru-ntinerit,
Pe larg de zări, aprinsa-i nebunie ...
Dar glasu-i magic l-am mai auzit...

Era pti! Halm ? .. Peste Şomuz să fie ?
Şi-ascult mereu, cu sufletu-nsorit,
Invins de dor, bătut de vijelie ...
.

Toţi anii duşi in larma tinereţii
Cind ne-ntreceam la zboruri cu iereţii,
Cu Făt-Frumos şi Negură-mpărat,
Mă cheamă iar... şi mă supun poruncii. ..
Aşteaptă-mă cu calul inhămat
Să mai pornim cîntînd ... spre Cornul-Luncii.
Cuvinte pornite din inimă îi închină şi Virgil Tempeanu, profeso
rul şi germanistul de nedezminţită reputaţie, cu popas de două decenii la
Fălticeni. I n articolul Artur Gorovei - Cu prilejul celor 50 ani de viaţă
literară 9, ni-l prezintă ca pe un prieten apropiat, ce i-a fost : "Trăind
pe nişte meleaguri pitoreşti, in ţinutul Băii care a inspirat, prin poezia
ei răspîndită bogat în culorile şi farmecele toamnelor melancolice şi a
primăverilor zimbitoare, pe atîţia înaintaşi intru visare, "Conu Artur",
"aristocraticul" baciu al folclorului românesc, acum după !;0 ani de
bogată recoltă literară, ar trebui să fie fericit. Ar trebui". Arătînd cît
de cunoscut era Gorovei in lumea savanţilor filologi, Tempeanu adaugă :
"Bătrînul G. Weigand de la Lipsea a făcut doar drumul pînă la cinovia
Românului din Folticeni, străbătind ţara intr-o căruţă-vagon, cu care a
tras, intr-o bună zi, în ograda "Conului Artur", spre mirarea concetă
ţenilor nedumeriţi".
Evocind prietenia ce se statornicise de mult intre o mină de cărtu
rari fălticeneni (A. Gorovei, Ion Chirescu, Vasile Ciurea, Virgil Tem
peanu, George Stino), autorul articolului ne introduce in atmosfera de linişte creatoare din crîşma de pe vestita Uliţă a Rădăşenilor : "Sus, în
odăiţa lui Costache Vasiliu din Oprişeni, in aromita căldură a unei sobe
bătrîneşti, privind afară, pe fereastra ce dă in livadă, in care pomii erau
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împodobiţi, ca într-un Crăciun din basmele copilăriei, cu promoroacă de
sticlă, încălzit de amintiri, cîntece "de inimă albastră" şi un păhăruţ
generos, "Conu Artur" - omul, cu inima tînără, îşi deschide sufletul
ca o "bună dimineaţă" la soare şi înfloreşte graiul pitoresc, moldovenesc,
picurînd prietenilor - rari, dar înţelegători - din comoara strînsă cu
pietate şi evlavioasă sgîrcenie".
După ce-şi manifestă regretul pentru dispariţia "Şezătorii". re
vista căreia "părintele, a avut tăria dureroasă să-i scrie epitaful", Virgil
Tempeanu arată fără ocolişuri atmosfera în care a trebuit să-şi desfă
şoare Gorovei activitatea la Fă!lticeni ,,Şi oamenii orăşelului său, răi şi
ignoranţi, pătimaşi şi meschini, cari văd în orce manifestare culturală
un pericol pentru politică şi pustiul lor sufletesc, în care unice oaze sunt
cafeneaua, cărţile şi cancanul - nu i-au pus decît piedici, cum însuşi
arată - cu resemnată durere - în încheierea "Şezători i" sale dragi. Ei
nu i-au dat nimic, căci nu 1-au înţeles niciodată".
Dorindu-i reapariţia "Şezătorii" întinerite, Virgil Tempeanu îşi în
cheie astfel calda evocare : "Ţi-o urează ( ... ) un prieten ( ... ), modest co
laborator de zile bune şi rele, care te preţuieşte cu adevărat şi care, în
..,Făt-Frumos"-ul bucovinean, feciorul "Şezătoarei", care să-i îngădui a-ţi
striga, din toată inima "Să ne trăieşti ! ".
Paginile închinate de diverse personalităţi folcloristului de la Făl
ticeni, sînt o elocventă mărturie a preţuirii de care se bucura acesta. Dar
Artur Gorovei însuşi e prezent în revista "Făt-Frumos", cu diverse arti
colP, cărora Leca Morariu le-a oferit totdeauna un loc de ci nste.
Influenţa poeziei
Prima colaborare a lui Gorovei se intitulează
.
populare asupra lui Eminescu 10 Subliniind această influenţă, autorul
scrie "El a ştiut să pătrundă mai adînc firea neamului românesc, şi-a
însuşit un fond din poezia lui, aşa încît in opera lui Eminescu se oglin
deşte o mare parte din simţirea poporului românesc". In poezia O !
mamă ... , citim aceste versuri
"Iar dacă împreună va fi ca să murim,
Să nu ne ducă-n triste zidiri de ţintirim
Mormîntul să ni-l sape la margine de rîu,
Ne pună-n încăperea aceluiaşi sicriu,
De-apururea aproape să fii de sînul meu,
Mereu va plînge apa, noi vom dormi mereu".
Prezenţa elementului popular in poezie e dovedită, citîndu-se două
doine din Transilvania, culese d e Simion Mindrescu 1 1. In ultima, poetul
ţăran îşi roagă iubita să moară odată cu ele, să fie puşi amindo i în
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sicriu, îngropaţi în grădiniţă şi în acelaşi mormînt, ca să nu le fie
urit :
"Mori, mîndră, să mor şi eu,
Să ne-nchidă-n copirşeu,
Să ne-ngroape-n grădiniţă,
Cu capul la scînteuţă,
Să ne-ngroape-ntr-un mormînt
Să nu ni fie urit"'.

La ongmea "Luceafărului", stă o poveste populară. O fată de îm
părat se î ndrăgosteşte de Soare. După multe străduinţe fata străbate pînă
la locuinţa astrului zilei, dar mama lui, o bătrînă răutăcioasă, temindu-se
ca nu cumva şi soarelui să-i cadă dragă fata, o preface în rîndunică. In
versurile sale, Eminescu o descrie astfel

"Şi era una la părinţi
Şi mîndră-n toate cele,
Cum e Fecioara între sfinţi
şi luna între stele".
Argumentînd influenţa poeziei populare asupra acestui poem, Artur Go
rovei citează un cîntec cules in Neagra Şarului :

"Şi-apoi frunză trei vizdoage,
la crîşmuţă-ntre pîrloage,
ţin orîndă trei j i dauce :
rachiu bun de trei soroace,
şi vinuţ de trei pritoace,
cine bea copii nu face.
Ci ştiut t 2 şi mama mea
că mă făcea singurea,
se ducea si ea de bea
de copii �u mai făcea :
c-am fost una la părinţi
ca şi luna intre sfinţi,
fără fraţi, fără surori,
ca şi luna între nori,
fără frati făr surorele
ca şi lmia printre stele" 13.
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In tab[tra de la Ravine, unul din fii i lui Mircea cel Bătrîn scri e pe
genunchi o carte, ca s-o trimită dragei sale de la Argeş mai departe.
Sînt bine cunoscute versurile din Scrisoarea a III-a :
"Te-am ruga, mări , ruga
Să-mi trimeţi prin cineva,

Ce-i mai mîndru-n ţara ta :

Codrul cu poenele,
Ochi i cu sprîncenele ;
Că şi eu trimite-voi
Ce-i mai mîndru pc la noi
Oastea mea cu flamurile,
Codrul şi cu ramurile.

Gorovei citcazi'1 un cîntec popular în care
scrie iubitei sale

c

vorba de un oştean ce

"Trimite-mi mîndră trimite

Ce-o fi-n sat la voi mai verde :
cosiţa, petelele,

ochii şi sprîncenele ;
Că si eu, mîndră, ti-oi trimite
'
ce-� fi-n cătane mai verde :
chivăra şi penele,

ochii şi sprîncenele

1 '•

In fi nalul articolului, Gorovci scrie "dacă ne amintim de poez iile
lui "în formă populară", nu mai putem să stăm la îndoială, că asupra
lui Eminescu, poezia populară a exercitat o i nfluenţă hotărîtoare. Prin
această i ntroducere a elementului popular, opera lui Eminescu a cîştigat
în frumuseţă, făcînd să sune o notă nouă în monotonia poeziei noastre
culte. De aceea Eminescu şi este un mare poet".
lnsemnări de-ale lui
Cea de a doua colaborare, poartă titlul
Creangă l:i. Chiar din primele rînduri aflăm împrejurările în care se evocă
numele humuleşteanului : "După moartea lui Ion Creangă, m-am dus şi
cu împreună cu Eduard Grubcr şi Grigorc Alexandrescu. la "bojdcuca"
din strada Ţîdmlui de am răscolit toată locuinţa, ca si'1 găsim manu
scrisele şi alte documente ce ar fi rămas de la povestitorul nostru drag.
Mare ispravă n-am făcut ; multe lucruri n-am găsit, şi dintre puţinele
cărţi răvăşitc prin casă, cu am luat două broşuri, care pe mine mf1 in
teresau".
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Prima la < a n' se rdL'r{l G o rove i începe cu pagina 105 şi se încheie
cu 148. Pe copl i ti"1 sî 11t c! oai1 ti tluri PEPELEA seau Tradiciuni Năciuna
re Româneşti, l llh'Sl'. î norînduite şi adăogite de Doc. T. Stamati, apoi
TODERICA -:- l 'ove,;tc !ji Tăndală şi Păcală de C. Negruzzi.
Autorul articolului crede că ar fi vorba de un extras din vreun
Calendar. Anul !jÎ locul t i pări ri i nu se cunoştea, dar - afirmă Gorovei
-, "este în afară de orice îndoială că s-a tipărit la laşi, la Institutul
"Albina". Asupra anului, A. Gorovei se călăuzeşte după însemnarea din
broşură, că powstea Păcală şi Tîndală a fost scrisă în februarie 1 842.
,,In asemenea împrejurări - adaugă el - rămîne o singură ipoteză
plauzibilă între 1 842, cînd a fost scrisă povestea ( .. ) şi intre 1 844, cînd
a fost suprimată "Propăşirea", din pricina lui "Toderică", ambele lucrări
ale lui Negruzzi şi ,,Pepelea" lui Stamati, au fost publicate într-un Ca
lendar, din care s-a extras broşura pe care o am eu ; anul acesta nu poate
să fie decît 1 843".
Se ştie că pentru nuvela Toderică, C. Negruzzi a fost exilat de stă
pînire. Continuîndu-şi investigaţia, Gorovei scrie : "De ce, publicată în
Calendar, nuvela lui Negruzzi nu i-ar fi atras urgia stăpînirii ? Pentru
că nu va fi fost interpretată ca în 1 844, cînd numai cuvîntul "propăşire"
era suspect şi cenzura l-a suprimat din capul revistei, care a rămas nu
mai cu titlul : "Foaie ştiinţifică şi literară".
Cealaltă broşură găsită în Ţicău este Mica colecţiune de supersti
ţiile poporului român (Deosebite credinţe şi obiceiuri), Adunate de Geor
ge S. Ioneanu, Buzeu, Editura librăriei modernă A. Davidescu, 1888.
Aproape pe fiecare pagină există însemnări de-ale lui Creangă, în
dreptul diverselor superstiţii. Sînt semne care variau - crede Gorovei
- după importanţa pe care o prezentau pentru Creangă credinţele şi
superstiţiile.
In Pepelea lui T. Stamati, la pag. 1 15 este redat un "pluguşor",
asupra căruia Creangă i ntervine cu creionul. Povestitorul a observat că
versurile nu erau de factură populară. Spre sfîrşitul urăturii, citim :
,.Mai bine decît vom însera pe la curţile Dvoastre, mai bine pe la bor
deile noastre".
Dîndu-şi seama că pluguşorul nu avea factura versului popular,
Creangă a adăugat cu creionul :
,

"Cu lut lipite
Cu baligă muruite
Cu var văruite".
Citind o altă insemnare la pag. 1 16
"Ia mai îndemnaţi, copii",
Gorovei încheie : "Şi astfel reconstituim varianta pluguşorului în forma
pe care i-o cunoştea Creangă din copilăria lui".
Cu Toader Bădeliţă - vornic de Suceava16, ne reamintim de unii
înai ntaşi bucovineni ai condeierului de la Fălticeni. Un străbun după
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mamă, a fost acest Bădeliţă, care pe la începutul veacului al XVI:Q:-lea
era vornic în Cetatea de Scaun. El stăpînea intre altele o parte din mo
şia Criveşti - judeţul Suceava, căreia i se spunea şi Bădiliţa. Vornicul
a avut 3 fete. Una din ele, s-a măritat cu Ilie Borş din Criveşti - fiul
celui care în călugărie a primit numele de Ieroftei, devenit episcop de
Huşi intre 1 742-1752. Familia Borş, una dintre cele mai vechi fami
lii de români din Moldova, este originară din Transilvania, mai precis
din satul Ungureni (sub austro-maghiari, Budafalva), în judeţul Someş.
ln perioada cînd Gorovei îşi publica articolul, în plasa Lăpuş trăiau mul
te familii cu numele Buda - formate din mici proprietari şi ţărani, iar
ministrul maghiar Bud Jânoş nu-şi ascundea originea românească.
Aflăm că "Un înaintaş de al acestor Budafalva, pe vremea regelui
ungur Andrei I (1041-1061), obţinu confirmarea nobilităţii sale, iar la
1 275 Septembrie 8, Ladislau al IV-lea, regele Ungariei, confirmă nobili
tatea pugilului său, Petru, fiul lui Beten de Budafalva şi a întregii fa
milii de Budafalva" 17. Autorul arată că Beten nu are nici un inţe�e.s.
fiind o greşeală de citire : un n se poate uşor confunda cu u. Cîteva rîn
duri mai jos, în acelaşi document, Petru nu mai e fiul lui Beten, ci al
lui Bethus. Dar, continuă Gorovei, "Nici Bethus nu are vreun înţeles ;
adevăratul cuvint este BETEUS,adică românescul bătăuş, cuvînt pe care
numai aşa putea să-1 scrie un ungur. Bătăuş este cuvintul care cores
punde exact noţiunii de "pugil". Erau aceştia o familie de bătăuşi pro
fesionişti ai regelui şi calitatea de oşteni o au urmaşii lor, chiar cu ct
teva veacuri mai tîr:tiu". Din diploma regelui Ladislau al IV-lea, rezultă
că străbunii lui Petru de Budafalva s-au bucurat de privilegiile nobilimii.
ln articolul său, Gorovei işi anunţa cititorii că era in posesia di
plomei dată la Praga în 8 noiembrie 1588 de impăratul Rudolf al III-lea,
prin care confirma nobilitatea "nostri Nobilis Andreae Bors de Buda
falva" ( )
La 14 august 1 786, "Vicecomitele ordinar şi Comisar al Majestăţii
sale caesareo-regeşti" apostolice, împreună cu consilierii juraţi şi Nota
rul Comitatului Satu-Mare, fiind In şedinţă ordinară, conform ordinului
împăratului Iosif al II-lea, constată că s-au prezentat "...Egregii Mihael
& Andreas Bors ( ...) �i au cerut anume să li se elibereze documente des
pre nobilitatea lor, care fusese aprobată in anul curent, de însuşi im
păratul".
Documentul din 1786 cuprinde genealogia familiei Borş, incepind
din 1588 cu Andrei Borş de Budafalva şi pînă in 1 986. Apoi Gorovei ne
informează : "Ultimul vlăstar al familiei Borş din Criveştii Sucevei, in
linie directă, vărul meu primar Ioan (Bibi), fiul lui Petru Borş, fratele
mamei mele, s-a stins la Galaţi, unde a fost magistrat, in ziua de 24 Sep
tembrie 1 929".
In final ni se prezintă un arbore genealogie al familiei, pornind de
la Toader Bădeliţă pînă in zilele noastre, fiind cuprins de asemeni fol
cloristul (cu fiii Mircea şi Sorin), precum şi sora sa Constanta (măritată
R��.
Artur Gorovei îşi incheie astfel articolul : "După cite ştiu, in Bu
covina sunt şi astăzi persoane cu numele de Bădeliţă, probabil urmaşi
...

.

.

C-da. 24 coala 23
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d e ai Vornicului . A r fi d e mare folos, dacil acei care vor f i avînd h îrt i i
vechi, privitoare l a familia lor, le-ar trimite l a redacţia revistei "Fi:lt
Frumos", pentru a se completa ştiinţele cu privire la această veche fa
milie moldovenească".
Următoarea colaborare la "Făt-Frumos" se i ntitulează SIMION
FLOREA MARIAN 1H. A rt icolul începe cu consideraţii de ordin general
"Legăturile de prietenie di ntre două persoan_e, sînt adeseori zădărnicitc,
sau măcar intirziate, din pricina unor împrejurări în care persoanele a
cestea n-au nici o vină". Autorul prezintă i n lumi na adevărată relaţiile
cu folcloristul de la Suceava, care nu i s-a adresat niciodată cu cuvîntul
"prieten" şi nici n-a publicat nimic la "Şezătoarea". Cind a scos primul
număr al revistei, Gorovei i-a cerut material - cum era şi firesc -, în
primul rînd lui S. FI. Marian. Dintr-o greşeală de cartare, scrisoarea lui
n-a aj uns la Suceava, ci la Botoşani, la Societatea de binefacere "Şezi:l
torea". Conducerea societăţii n-a reexpediat-o adevăratului destinatar,
iar Marian, care şi trimisese un articol, se va fi simţit lezat de tăcerea
fălticenenilor. Pe de altă parte, Gorovei era şi el mihnit că nu i-a fost
onorată invitaţia de colaborare. Aşa dar, o prietenie care începea sub
auspicii nefavorabile, care au prelungit de-a lungul anilor atmosfera de
oarecare răceală între cei doi folclorişti. Din fericire, nici unul din ei nu
era vi novat.
Din cele cîteva scrisori al e lui S. FI. Marian şi al fiului său Liv i u
Marian ci:ttre Artur Gorovei, aflăm noi elemente ce fixează cadrul" rl"
laţiilor dintre ei uneori mai apropiate, alteori afectate chiar de maliţio
zitate. Gorovei evocă întîlnirea la Fălticeni în 1 896 cu colegul de şcoală
Adolf Last. care venise la Făl ticcni să-şi vadă părinţii. Trecind pe la
prietenul din copilărie, i-a spus ci:t "s-a întîlnit in tren cu preutul Ma
rian, care venia din Bucureşti şi i-a arătat manuscrisul Botanicei noas
tre, pe marginile căruia făcuse o mulţime de adnotaţii răutăcioase, cum
le numia Last".
Curios ce puteau cuprinde acele .,adnotaţii răutăcioase", Gorovei
le-a aflat abia cînd i s-a restituit manuscrisul Botanicii populare. Impăr
tăşeşte şi cititorilor una din ele : "Vorbiam despre o plantă care se în
trebuinţează de unele "băbărese" pentru a vindeca impotenţa la băr
baţi. Pe marginea albă a manuscrisului, mîna lui Marian scrisese, cu
creionul, aceste trei cuvinte "Vrabia mălai visează". Pe un ton plin de
umor, Gorovei continuă : "Eram tineri, în 1 896, J;ii eu şi Lupescu ; aluzia
aceasta nu ni se potrivea . . . Oricum, era o răutate, datorită poate cucoa
nelor din Botoşani, care au mistuit scrisoarea ce-mi adresase Marian, cu
doi ani mai inai nte. N-am fost rău de supărare, şi am uitat pricina şi
adnotaţiile răutăcioase".
Ia 1/13 mai 1 897, S. FI. Marian tri mite o carte poştală la Fălti
C'eni. Informează că Academia va tipări în volum separat Cimiliturile lui
Gorovei. Observind din "Şezătoarea" că îi lipsesc multe asemenea cimi
lituri, o feră pe cele din Bocuvina şi "Şiezătoarea" a lui Iosif Vulcan (co
lecţie pe care Gorovei n-o poseda). Marian cerea in schimb notiţele des
pre Botanica populari, necesare amplului său studiu cu aceeaşi temă.
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Cîţiva ani mai tîrziu, Lupescu scrie la Suceava, cerind manuscrisul
său şi al lui Gorovei. S. FI. Marian îi răspunde că l-a răsfirat în lucrarea
�a de botanică. Şi Gorovei afirmă "Nu-mi părea rău că, pentru noi, s-a
pierdut manuscrisul nostru, care, intrat în miinile unui destoinic, era m e
nit să fie bine întrebuinţat".
Incidentul cu Botanica n-a avut urmări asupra relaţiilor dintre cei
doi folclorişti, căci într-o scrisoare din 1 90 1 , Marian îl informează că se
o cupă cu un studiu etnografic asupra Insectelor şi-1 roagă să-i comu
nice cîteva adrese de învăţători din Moldova, "despre care s unteţi si
guri că mi-ar răspunde cind le-aş i scri e să-mi trimită atari n umir i po
pora le de insecte dimpreună cu legendele, datinile, credinţele, şi cele
ce le mai scriu Românii despre dînsele, spre <I-mi putea completa studiul
din cesti unc".
L.1. r� n du- i , în octombrie 1 907, Li v i u Marian se adresează lui Go
rovci, scriind despre piirintde său : "Dacă n-ar fi fost ocupat zilnic şi
cu alte l ucr�1ri, neli1.erare, daci"1 boala nu 1-ar fi ţ in u t 1 1 să p tămîn i lungi
in pat, astăzi Botanica, la care i-ai dat şi Dta sprijin însemnat, ai avea-o
sub ochi. Şi ar fi plin ă de "i erburi " masa Dtale de scris căci bogatul ma
teri al poatc> umplea uşor vreo opt volume". Şi mai departe, aceste in
formaţii preţioase "Pentru că te va interesa atît pc Dta cît şi pe citi
torii Dt-ale, îţi comunic că Botanica e aproape gata. Articolele altor 6
volume sînt i sprăvite şi ordinatc chiar. Restul, 2-3 volume, cuprinde
m atcrialurilc adunate şi în parte prelucrate" .
In articolul d i n "Făt-Frum os " , Gorovei mărturiseşte necazul pri
unuit de faptul că manuscrisul Botanicii populare rea lizate de Mihai Lu
pescu, il aveau doar într-un singur exemplar. "0 mică parte din notiţelc
asupra botanicei, adunate de Lupescu şi de mine, au rămas rătăcitc prin
tre alt material. In vol. XV d i n "Şezătoarea" (19 1 5) le-am publicat, aşa
răslcţe ce le-am descoperit, şi le-am· tipărit şi intr-un volum separat,
de 1 66 pagini, intitulat : "Botanica poporul ui român".
La sfîrşitul studiulu i publi cat de Artur Gorovei în "Făt-Frumos"
(la pag. 223), am găsit o însemnare cu creionu l, a lui Leca Morariu
"Se pare că S. FI. Marian era cam "g el os " . . .

Cern(fu.l.ţi) 11/II. 44 L!l.
Observaţia profesorului universitar nu ni se pare justificată, din
două m o ti ve
1. Cele 400 p e�gi ni ale Bootanicii populare iicrise de Mi ha i Lupescu
şi Artur Gorovei reprezintă doar un volum, in timp ce Botanica poporană
română a lui Marian este o operă monumentală in 12 volume, rămasă
din păcate şi azi în m an uscri s .
2. La data cînd aveau Joc intimplările legate de Botanică, S. Fl .
Marian reprezenta un nume in folcloristica românească, avînd aproxi
mativ 15 lucrări ti părite. E de ajuns să amintim Ornitologia poporală ro
mână (2 vol.) - premiată de Academie, sau vestita trilogie : Naşterea,
Nunta şi Inmormintarea Ja Români.
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E poate cazul să ne gindim şi la Mihai Lupescu, la vreo insatisfac
ţie ce-l va fi încercat. Dispi'trut în lumea umbrelor, va fi dus cu dinsul
şi unele amărăciuni. Dar aceasta este cu totul altă problemă !
Gorovei a incheiat apoi gînduri pline de căldură uooi mare buco
vinean, istoricul Teodor Ştefanelli 20, Işi aminteşte că în urmă cu vreo
40 de ani, fiind judecător de ocol la F'ălticeni, Ştefanelli l-a vizitat în
calitate de judecător la tribunalul din Cîmpulung şi i-a cerut explicaţii
asupra organizării justiţiei în România, asupra modului cum se fac ju
decăţile. El era căsătorit cu Emilia Belici din Fălticeni, una din cele pa
tru fete ale văduvei Ruxandra Belici. Aceasta din urmă era fiica buco
vineanului Panaite Moldovanu, c.are căsătorindu-se cu fata preotului Ve
lescu din Fălticeni , a rămas în acest oraş.
Ştefanelli venea adesea aici. Avea doi cumnaţi pe doctorul vete
rinar Eugen Petrescu, căsătorit cu Maria Belici şi Leon George Spiridon,
şeful gării din Dolhasca, care se insurase cu altă fiică a Ruxandei.
După ce l-a cunoscut pe Ştefanelli, Gorovei l-a vizitat în casa aces
tuia la Cîmpulung. Cînd a izbucnit primul război mondial, istoricul bu
covinean s-a refugiat la rude, crezînd că ostilităţile se vor termina cu
rind. A stat întîi la Dolhasca, apoi a venit la Fălticeni, la Dr. Petrescu.
Depănîndu-şi firul amintirilor, Gorovei scrie : "Cînd s-a făcut Uni
rea cu Bucovina, Ştefanelli a fost cel întîi care a trecut graniţa spulbe
rată, ca să se închine pămîntului din care era zămislit. Cît timp a ză
bovit în Bucovina, cînd s-a intors înapoi la Fălticeni, nu ştiu. Ştiu, însă,
că-n ziua de 23 iulie 1920 am aflat vestea care m-a zguduit ca un trăs
net : A murit Teodor Ştefanelli. Plîns de familie, regretat de cei care-I
cunoşteau, a fost înmormîntat în ţintirimul bisericii din Tîmpeşti.
In catedrala oraşului - ctitorie a familiei Gane, Artur Gorovei a
rostit un cuvînt de bun rămas, în calitate de coleg cu defunctul la Aca
demia Română. Datele biografice pe care le-a evocat atunci, au scos în
evidenţă munca asiduă a celui dispărut, lupta dîrză pentru afirmarea
elementului românesc autohton în Bucovina. A fost coleg de universi
tate la Viena cu Emi nescu şi Slavici şi unul din organizatorii principali
ai serbărilor de la Putna în 1 8 7 1 , pentru proslăvirea lui Ştefan cel Mare.
"In 1 875
scrie Gorovei - cînd se înfiinţează Universitatea din
Cernăuţi, Ştefanelli împreună cu Dimitrie Onciul, cu Ciprian Porum
bescu şi cu alţii pun temelia celei întîi societăţi de studenţi români, cu
numele "Arboroasa", iar el şi Vasile Morariu fură cei întăi "membri bă
trîni" intraţi in comitetul tinerilor studenţi, pentru a-i iniţia şi a-i con
duce in viaţa socială şi culturală". In 1883, împreună cu Ştefan Ştefu
reac înfiinţează societatea "Şcoala Română� . din Suceava, i ar la stăr,uin
ţele sale, la Cîmpulung se pun bazele şcolii pentru prelucrarea lemnu
lUI , care a avut un mare rol în răspîndirea artei populare româneşti. In
1911, este ales vicepreşedinte al "Societăţii pentru cultura şi literatura
română în Bucovina".
-

Pentru refugierea in România în perioada primului război mon
dial, a fost considerat trădător, dat , în judecata Consiliului Superior de
Justiţie din Viena şi privat de pensie,, · Şi . Gorovei. continuă : "Fără a se
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tîngui şi fără a se intitula "martir'', Ştefu n elli sufere toate nedreptăţile,
căci avea credinţa nestrămutată in izbînda cauzei pentru care luptase,
şi n-a fost om mai fericit ca el, cînd in toamna anului 1918 a sărutat pc"t
mîntul Bucovinei lui slăvite, î n care a i n trat învingător, pentru a sărbă
tori unirea Bucovinei cu Ţara-Mamă" .
În acel cuvînt de despărţire rostit l a moartea istoricului, asistenţa
îndurerată afla despre stri1daniile acestuia de-a cerceta documentele stră
bune ce ogli n deau viaţa din trec ut şi drepturile românilor-bucovineni a
supra pămîntului "pe care 1-au stropit cu sudoarea lor şi 1-au apărat cu
singele lor". Gorovei considera operă fundamentală, lucrarea Documente
din vechiul ocol al Cimpulungului Moldovenesc, la care magistratul i u
bitor de ţară a muncit cu rivnă.
In lăcaşul în care a răsunat glasul lui Creangă, asistenţa venită să-I
petreacă pe cel dispărut, a auzit aceste cuvinte memorabile "Istoria va
î nscrie numele de Teodor Ştefanelli printre fiii cei aleşi ai neamului
nostru ; prietenii, cari s-au adăpat din izvoan�lc nesecate ale mi nţi i lui
mminate şi ale unui suflet bun ş i drept., îi vor păstra o dulce amintire ;
iar voi, soţie nemîngîiată şi fii îndureraţi mîngîiaţi-vă cu mîndria că acel
care v-a părăsit, va fi numit de · un întreg popor : "Marele bucovinea n
T c o dor Ş tefancll i" .
Trei tineri scrii tori2 1 , este titlul unui articol in care folcloristul făl
tJcenean scoate în relief peq>onalit.atea a tr<>i condeieri pe care i-a cu
noscut bine, fiindu-i prieteni : Aurd George Stina, Mihail Şerban şi Geor
ge Ursu.
Primul, e "fecund şi variat", autor a cîteva mii de articole răspîn
dite in reviste şi ziare. ln viaţf.t fiind, n-a adunat nimic în volum22. "E
foarte greu să-1 urmăreşti - scrie Gorovei - şi ori de cite ori îl citeşti
rămîi surprins de frumuseţpa limbii romilnc·�ti, pe care ştie s-o între
bu in ţeze" .
Referindu-se la varietatea temelor abordate din cultura universală.
folcloristul continuă : "Stina iţi face impresia unui călător neobosit, care
înco nj ură pămîntul. Din Finlanda, unde are prieteni buni, şi despre li
teratura cărui popor scrie cu multă sprintenie, se coboară în Cehoslo
vacia, pentru a răsări în Franţa ( ... ). Il vezi apoi î n lumea Orientului,
de u nde culege ce-i mai frumos in literatura Musulmanilor ( . . . ) şi trece
apoi în A merica de Sud ( ... ), la Roma ... "
Deşi cu atîţia ani mai tînăr23, Stino a fost un prieten apropiat al
familiei Gorovei şi indeosebi al folcloristului, care i-a împărtăşit multe
amărăciuni pricinuite de localnici obtuzi, gata să ia oricînd în deridere
preocupările scriitoriceşti. Portretul pe care mentorul i-l face lui Aurel
George Stina în paginile revistei de care ne ocup;1m, este autentic, oglin
dind valenţele unui tînăr cărturar în l u ptă acerbă pentru afirmare pe
tărîmul literelor.
Gorovei are cuvinte calde şi pentru romancierul Mihail Şerban.
pentru care în oraşul natal al acestuia, nu s-a găsit măcar un post de
scrib la prefectură. Autorul romanelor Idolii de lut, Infirmii (premiat
de Societatea Scriitorilor Români), a fost nevoit să se rupă de locurile
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copilăriei, să se stabilească la Bucureşti, unde a găsit înţelegere şi pen
tru editarea operelor sale.
George Ursu este fălticenean prin adopţiune2'-. Gorovei îi apreciază
poeziile, "pe care le citeşti cu plăcere şi le înţelegi fără interpret . .. ..
Cu Amintiri2":., se incheie seria colaborărilor la revista lui Leca Mo
rariu. Gorovei face incursiuni în =trecutul familiei, vorbindu-ne de p[t 
t•inţi. Nu fără oarecare mindrie, ne spune că mama sa era "fiică a Ba
nului Iancu Borş de la Bădiliţă, coborîtor din cea mai veche familie mol
dovenească pe care o pomenesc documentele încă înainte de anul 1 200
Ea s-a născut i n satul Văşcăuţi din ţinutul Hotinului. După primii ani
ai copilări ei, urmează un pension din Chişinău, unde are prilejul să în
-veţe cîteva limbi străine, între care şi franceza. Portretul pe care-I face
mamei sale, e plin de duioşie, pătruns desigur de afecţiunea filială : "Fru
moasă, graţioasă, cu o voce duke, armonioas�1, ar fi putut să aibă suc
ces pe scena unui oraş dificil, ar fi străbătut în lumea celor cu cerinţi
artistice fine". Spre sfîrşitul vieţii, Maria Gorovei "se aşeza la pian �i
executa, cu mult ritm şi pasiune. citeva bucăţi de care-şi mai amintia
de pe vremea pensionului de la Chişinău ( ... ). Uneori se surprindea cîn
tînd, şi acompaniindu-se la pian, jalea lui Alecsandri "Tu care eşti pier
dut[t în neagra veşnicie", pe care n-a putut s-o înveţe la pension, pe vre
mea cînd poetul nici nu visa, poate, că va fi poet".
Portretul închinat tatălui său, Petru Gorovei, e mai concis. Fiul îi
scoate în relief bunătatea, subliniind cele trei pasiuni pe care le-a avut
,,i i pl[\ceau femeile, avea patima jocului de cărţi şi fuma ca un turc".
Venirea pe lume a. viitorului folclorist, a fost anunţată în vis ma
mei, de însuşi... Racine, "un bărbat spătos, îmbrăcat în costumul clasic
al nobilimii franceze de pe vremuri, cu peruca albă şi buclată". Acesta
i-a spus - Doamnă, veţi naşte un băiat care va fi un om de isprav�1,
un cărturar". La scurt timp, a apărut şi soţia lui Racine, care a făcut
aceeaşi prezicere.
Pe un ton plin de umor, Gorovei îşi continuă şirul amintirilor : "La
cîteva luni după ce 1-a văzut în vis pe Racine, a venit vremea să so
sesc şi eu pe lume. Era în noaptea de 1 8 spre 19 februarie a anului 1 864".
In casa familiei Gorovei se adunaseră cîţiva prieteni care jucau
cărţi pe galbeni. Soţia amfitrionului se îngrijea ca musafirii să aibă ca
fele ş i dulceţi. După m iezul nopţii s-a retras, nesimţindu-se bine. Peste
trei ore, în camera unde se juca lanschenet a venit m<>aşa Maria26, cu
noul născut in braţe, gol, goluţ. In româneasca ei cu accent transilvănean,
a rostit urarea
- No, să vă trăiască coconaş ! "
Cu a cel aşi ton d e umor discret, Artur Gorovei n e spune : "Cuco
na�ul era acel anunţat de Racine şi de nevasta lui ; eram eu, care pen
tru cu moaşa m-a aşezat cu faţa în sus pe movila de galbeni l i-am dus
lipsa toată viaţa mea : i-am dispreţuit din clipa naşterii".
Vlăstar al Ţării de Sus, legat de Bucovina prin înaintaşii săi, Ar
tur Gorovei a vizitat-o deseori, trecînd "graniţa" de la Buneşti sau Cor
nu-Luncii, în perioada stăpînirii habsburgice. Venea să-l vadă pe celă··
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Jalt mare folclorist - S. FI. Marian -, sau doar în excursii pe plaiuri
vvievodale. Mai tirziu, după ce provincia răpită la 17'75 s-a reîntregit cu
ţara, Gorovei a păstrat relaţiile cu cărturari de seamă. Unii i-au devenit
prieteni apropiaţi. Printre aceşti, Leca Morariu. Profesorul i-a pus la
dispoziţie paginile revistei , s im ţindu-se onorat de asemenea .colAborări.
Abordarea personalităţii lui Gorovei de către co ntemporânj, arată
cu prisosinţă prestigiul de care se bucura în epod"t, ia r articolele �m
nate de folclorist, ne dezvăluie preocupări multiple, ne introduc iritr-un
univers intim, mai puţin cunoscut. Sint pagi ni "cu parfum de mathiole",
ale unui condeier inzestrat, pe care poste ri tatea nu-l poate uita.

NOTE

FAt-Frumos, nr. 1 , ianuarie-februarie, 19 2 7, p. 9-1 -t .
Ibidem, n r . 5-6, sep te mb ri e-oc tom b rie 1932, p . 241-242.
3 Ibidem, nr. 3, mai-iunie 1941, p. 70-71.
4 Ibidem, nr. 6, noiembrie-decembrie 194 1 , p. 1 63-164.
5 Ibidem, nr. 5�. septem b rie- decemb rie 19:l2, p. 224--- 2 25.
6 Ibidem, nr. 5-6, septembrie-decembrie, 1 93 2 , p. 2-t:l-244.
1
2

7 Fost institutor la Fălciu d i n 19 0 2 . Membru fondator al sol'ietăţii ,. C ultura"
in a ces t ora5. A locuit pe Uliţa Răoăşenilor la prietenul său Mihail Sadovean u, la
"Vila Arhipescu" pe st rada Ştefan cel Mare ( m a i sus de casa părintească a pro
fesorului Vas ile Ciurea) şi la Tinca Stratilescu, pp Strada Română (azi 1 M ai ).
Aici la această gazdă a fu n cţ iona t primul cenaclu l i t erar fălticenean, unde au par
ticipat Mihail Sadoveanu (care p ubl i ca cu pse ud o ni m u l M. Cobuz), A rtu r Gorovei ,
N. N. Bel d icea n u , poetul N. Vulovici 5.a.). Aici venea Gorov e i cu trăsura , ii . bă
tea In geam cu coada b i c i ul ui şi-1 lua la plim ba re spre Co r n u-L u n ci i de unde act
mirau arcul Carpaţilor pînă departe în Bucovina aflată sub jugul habsbu rg ic . O
parte din poezi i le cuprinse în ciclul .,Albastru", al lui Tutoveanu, işi au or igi nea
în aceste plimbări cu folcloristul.
a Făt-Frumos, nr. 1, ianuarie-februarie 1942, p. 7.
9 Ibidem, n r. 5-6, 1 93 2, sep tem br i e- decembrie, p. 234-236.
1o I bidem, nr. 4, i ul i e-au g ust 1929, p. 142-144.
11 Literatură şi obiceiuri poporane din Comuna Rîpa de Jos, p. 98 şi 92 .
12 in loc de .,să fi ştiut"
13 Şezlitoarea, Anul I, 1 982 , martie, 1 4 .
" , Cintece culese d in Trans i lva ni a de V. Alexiu şi publicate in
literare, 1 noiem b ri e 1888, p. 686.

Convorbiri

15 Făt·Frumos, nr. 1, ian ua rie-feb rua rie , 1930, p. 2 1-25.

16

Ibidem, nr. 2, martie-aprilie 1 930 , p. 56-57 şi n r . 3, m a i-iunie 1930, p .

lO L-110.

17 Document publicat i n i ţ ia l în Heraldica regni Hungariae specimen de Fran.
ctscus Carolus Palma, Vindobona 1766, p. 89 si ulterior in Historia critica regnum
Hungariae, de Stephanus Katona, Buda, 1782, VII, p. 678.

18 Făt-Frumos
n r . 5-6, septembrie-decembrie 1932, pă 2 1 7-2:!:1 .
19 Volum aflat l a Fondul memorial ,.Leca Morariu", de l a Muzeul judeţean
Suc�ava.
20

21

Făt-Frumos, nr. 4, i ul i e -s ept em br ie 1936, p. 132-140.
I bidem, nr. 3, 1941 , p. 69-70.
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22 Este meritul condeierului fălticenean Grigore Ilisei de a-i fi ingrijit scrieri
apărute ln 1971, după moartea lui Stino, in volumul GrAdina liniştii, la editura
.,Junimea" din Iaşi.
.
:Il Aurel George Stino s-a născut in 1900, iar Artur Gorovei în 1864.
24 A fost profesor de limba română la liceul "Nicu Gane". A stabilit strinse
relaţii de prietenie şi colaborare cu condeierii fălticeneni, revenind. deseori în vi-·
zită la aceştia, după mutarea la Bucureşti.
25 Fit-Frumos, nr. 4, 1941, p. 110-114.
26 Poate Maria Bosînceanu, pictată de Ştefan Şoldănescu in cretă neagră.
Porbretul se află la Muzeul orăşenesc Fălticeni.

ARTUR GOROVEI DANS LES PAGES DE LA REVUE .,FAT-FRUMOS"

L'article presente le folkloriste Artur Gorovei evoque par differentes per
sonnaiU.tes (Leca Morariu, Ion Simionescu, N. N. Răutu, Zaharia -Maicovei, Virgil
Tempeanu), daru; les pages de la revue .,Făt-Frumos", de Bucovine. Le materiei
decri.t alors certaines collaborations du folkloriste, concernant M. Eminescu, I .
Creangă e t !'origine de la familie Gorovei.
Fondateur de la premiere revue folklorique de notre pays (.,Şezătoarea''), A r
tur Gorovei a ete recompense pour son activite, par le titre de membre de !'A
cademie Roumaine. Les chaleureux mots adresses par ses admira.teurs, refletent
en profusion· de quel prestige jouait le lettre de Fălticeni. L'abondanbe presence
du son nom dans les pages de la revue, fait honneur en egale mesure au profeS
seur Leca Morariu, le directeur de la publication qui a abrite ses collaborations.
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
VII-VOI, 1985-1986

DESCOPERIREA UNOR CAPETE DE PIATRA IN ZONA
EST-CARPATICA
SILVIU SANIE
RUXANDRA MAXIM-ALAIBA,
GAVRIL LUCA

Descoperirilor de capete de piatră relativ recent intrate in circula
ţia ştiinţifică de la Prundul Bîrgăului (jud. Bistriţa Năsăud) 1 şi Ciur
cani (jud. Vaslui)2 le adăugăm cu acest prilej alte trei piese.
1. ln satul Piciorul Lupului (com. Ciurea, jud. Iaşi) a fost găsit în
tîmplător un cap de piatră:�. Lucrat din gresie calcaroasă, apropiată ca
structură de numeroasele concretiuni calcaroase din zonă, capul are con
'
turul in forma unei elipse cu diametrele maxime de 1 7 , 8 şi 9,_5 cm
(Fig. 1).
O căciulă emisferică asemănătoare unui polos, pe care se disting două
incizii orizontale, lasă descoperită doar o parte a frunţii. Obrajii subţi,
ochii rotunzi, adînciţi, cu pupilele uşor marcate, nasul lat la bază şi pu
ţin cîrn, gura largă cu buzele pline şi bărbia rotunjită alcătuiesc în an
samblu chipul unui om blajin. Două crăpături mai profunde străbat fi
gura de sub ochiul stîng pînă in dreapta gurii fără a afecta simţitor cla
ritatea trăsăturilor fizionomice schiţate iniţial de sculptor. Urechile n u
au fost cioplite, chipul-sculptura terminindu-se p e linia bărbiei. Doar fa
ţa este lucrată, partea opusă fiind plată, astfel că piesa putea fi aplicată
sau încastrată fără dificultate.
Prin formă capul de piatră de la Piciorul Lupului se apropie de
capetele celtice mai ales d e cele lucrate în lemn '\ de tip phalloid 5 frec
vente intre exemplarele mai vechi.

La locul în care a fost găsit capul prosopomorf nu au fost efectu
ate deocamdată săpături arheologice dar la distanţe relativ mici, la punc
tul Lunea Ciurei, fost sat, înglobat acum în satul Ciureafi şi la Dum 
brava (corn. Ciurea, jud. Iaşi)? au fost găsite materiale şi complexe gcto
dacice din secolele III-I î.e.n., respectiv I-II e.n.

2. Un alt cap de piatră, găsit de asemenea întîmplător in comuna
Vînători-Neamţ, j udeţul Neamţ 8, lucrat dintr-o rocă dură are dimen
l ăţime
siuni apropiate de exemplarul
precedent (înălţime
16 cm ;
1 1,8 cm ; diametru! 1 1,2 cm) , faţă de care este diferit ca formă şi supe
rior ca realizare artistică.

Prin el cunoaştem chipul unui om cu fruntea potrivită ca îniilţime
şi uşor tcşită, cu arcadele clar reliefate, cu orbitele adîncite avînd con
turul unor elipse, nasul triunghiular, gura potrivită ca mărime, buzele
subţiri, bărbia avîntată şi gitul gros. In ansamblu figura exprimă voinţă,
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echi libru şi forp. Daci'1 faţa a fost lucrată cu atenţie, urechile, părul
n-au fost schiţate (fig. 3).
Din mulţin�ea capetelor de pialră descoperite în spaţiu celtic nu
lipsesc unele e�:emplare asemănătoare celui de la Vînători-Neamt ». Evi
dent nu poate fi vorba de piese identice care constituie, în gener�l o ra
ritate. Nici la Vînători-Neamţ nu au fost efectuate sondaje arheologice,
la locul descoppririi.
3. Un alt exemplar a fost descoperit întîmplător pe teritoriul satu
lui Curseşti Vale (comuna Pungeşti, judeţul Vaslui). Ultimul dintre a
ceste "capete tăiate", lucrat dintr-o gresie spongioasă (înălţime 13,5 cm ;
lăţime maximi'1 1 1 ,75 cm) se află într-o stare de conservare mediocră
fiind deteriorate pe latura stîngă şi la baza celei drepte (fig. 2).
Capul are o formă aproape elipsoidală cu partea inferioară plată î n
formă d e elipsă (d1 - 6 , 3 c m şi d2 - 7 , 9 cm). Podoaba capilară ş i
urechile n u sînt redate. Suprafaţa pe care a fost sculptat chipul este
clar delimitată fiind cu 1 ,5 cm peste nivelul restului suprafeţei elipsoi
dului, astfel că figura pare încadrată de o mască.
Arcadele sînt bine conturate, iar ochii migdaloizi (d 1 - 2,35 cm ;
d2 - 1,4 cm) au pupilele marcate. Nasul de formă triunghiulară este
lat la bază. Gura cu buze subţiri este redată doar printr-o incizie nu
prea profundă, iar bărbia proeminentă este deteriorată în partea dreaptă.
Capul în ansamblu a fost sculptat cu iscusinţă, scurgerea vremii şi i nter
venţiile ulterioare nealterindu-i substanţial calităţile.
Ce îndreptăţeşte includerea piesei între materialele antice ? Cape
te de piatră asemănătoare sint cunoscute în lumea c<'l tică 10• Exempla
rul descris are patina vechimii şi o contrafacere executată în ultimile
decenii este exclusă. Lipsa urechilor, forma ochilor, a nasului, dimensiu
nile, cruţarea figurii din elipsoid sînt principalele elemente care ple
dează pentru celtismul posibil, mai corect, modelul celtic al piesei des
crise.
mct

Problerha apartenenţei şi cronologiei subzistă iar atribuirea este în
parte ipotetică deoarece capete de piatră au fost confecţionate şi în epoci
mai îndepărtate sau ulterioare epocii dacice.
Apropierea de tipurile celtice are în vedere mulţimea exemplarelor
din m ediu celtic (fig. 4 şi fig. 5), constatarea unor elemente comune
caracteristice precum poza frontală a feţei ; a bsen ţa urechilor ; nasul
de formă triunghiulară lat la bază etc. 1 1 •
Una dintre manifestările origi nale a mentalităţii celţilor, frecvenţa
reprezentării capului, formele de o mare diversitate au putut exercita o
i n fluenţă şi în lumea dacic;) .
Mitul puterii generatoare a capului, corelarea cultului capetelor, a
formei circulare, de culte solare sau de cultul apei, miturile răspîndite
în lumea orientală (Adonis), greacă-romană (Poseidon - Neptunus), tra
dcă (Orpheus) foarte posibil să nu se fi oprit pe linia Dunării.
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Fiec;lre dintre materialele menţionate şi numeroase alte reprezentări
ale capetelor in ceramică 12 şi metal 13 sînt elemente care, însumate, spri
j i nii ipoteza că şi în lumea geto-dacică a existat un cult al c:apetelor.
Eventuala sursă nefiind deci unică, posibilitatea unor paralelisme, nu
doar a imitaţiilor în epoca contactului direct cu celţii, rămîne aşadar

cJ. <'SC h iS[I.

N O T E

1 V.
453--157 .

Vasi l iPv,

O piesă sculpturală de factură celtică, A cta MN , V I ,

1 969,

p.

� 1\ f . Rotaru, Noi descoperiri în Bazinul Elanului, Thraco-dacica, I V, 1-:Z,
1983, p. 83, fig. 8 / 1.
3 Piesa adnsii de p rof . .Euge n i a MatPi a in trat i n patri moni ul Muze u l u i de
htoJ;e l a� i . inv. 7186.
" n. Ma r ti n , Sculptures en bois decouvertes aux sources
de la
Seine.
R.'\ECE, X I V, 1963, 1-2-3, p l . V şi VI I I .
5 A n ne Ross, Pa;!an Celtic Britain, Lo n d ra , 1968, p. 92.
6 Cf. V. C h i r i ca , M. Tanasachi, Repertoriul arheologic al judeţului laşi, Iaq
19!H, p . ii-79 ; S. Teodor, Cercetăril e arheologice de la Ciurea, ArhMold, XI 1986, p·
6�1-102.
7 S. Sa n i P , Ş. San iP, Cercetările arheologice de la Dumbrava (corn. Ciurea,
jud. Iaşi), Cerc I st, IV, 1 973, p. 61-92.
8 DPscoperitor pmf. Gavrilă Luca dirC'C'tor al Muzeu l u i de istor!e-e t n ografie
cii n Tîrgu Neamţ, jud. Neamţ.
9 Cf. P. La mbrechts, L'exaltation de la tete dans la pensee et dans l'art des
cel t es, Bru Qgf' 1 954, pl. V I I I , fig. 29.
10 Ibidem, p. 28, n . 3.
11

Ibidem, fig.

idl' n ti ce C'i doar

4 , 29, 33-42, 6 1 . .Evidel1't
cu multe elemronte ap rop i a t !'.

nu

se

pune

prob!Pma

unor

p i Psf'

ti G.
Com a n , Fil;mrine antropomorfe geto-dacice descoperite în judeţul Vaslui,
SCIV:\, 28, 2 , 1 9 7 i , fig. 1 17 ; S. Sa n ie , Plastica şi unele aspecte ale cultelor şi cre
dinţelor geto-dacice, Stu{l i i dacic<', Cluj-Napoca 198 1 , p . 1 81 - 1 82.
13 D. Ilf'rciu, Buridava dacică, T, Bucur�ti 19R 1 , p. 1 00- 1 0 1 , fig. 1 1 4 .
Mulţumim �i· pe această cal e dpsenatori lor : Radu V isu, Cristina C ră ciu n şi Ft•
l icia Grigoruţă.

LA DECOUVEH.TE DE QliELfalU.ES Tf:TES E N P J E R U E
DANS L A Z O N E EST-CAH.Pi\.TIQUE.

1 ksume
A u x dl'couvertes an terieures de tetes en pj e r re n;ct>mment pu blies de Pru n 
d u l Bi rg<lului (dep. Bistriţa Năsăud)
(n. l) el Gi urea n i (dep. Vaslui) ( n . �) ks
a uteurs ajoutent en c o re trois p il.·ces.
La premii•re d'ent ..._, elles d ecou v e rte dans lP v i l lage Piciorul Lup u l u i (corn.
Ciurea dep. la':'i) a !Ps cl imensions ma xi m u m de l 7 ,B
l'L 9,5 em, la dPu X iPme a li
v i l lage Vî nători (dep. Neamţ) 1 6 X 1 1 ,2 cm) et la troisit•me au village C u rsesti Vale
(cum. Punge�ti, dPp. Vasl u i ) (13,5 X 1 1 ,75 cm).
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Tout les trois sant des decouvertes accidentelles dans les environs de quelqucs
etsblissements geto-daces. Chacune d'ent.re elles ilustre une autre physionoJnie
mais elles sant toutes semblables aux nombreuses "tetes coupees" du monde cel
tique.
Les probleme du l'appartenence et de la chronologie subsiste et l'attribution
est
en partile hypothetique
parce
que des tetes en
pierre ont ete
con
fectionnees dans d'autres epoques plus eloignees egalemerit ou ulterieures ă l'e
poques dace.
Le rapprochement des types celtique a en vue la multitude des exemplaiT'{'s
de milieu celtique, la constatation de certains elements communs caracteristique
comme : la pose frontale du visage ; l'absence des oreilles ; le nez de forme triam
gulaiTe large a la base etc.
Une des manifestations origiruales de la mentalite des Celtes, la frequenl"e
de la representation de la tete, les formes d'une grande diversite ont pu exercf'r
une influence dans le monde dace aussi.
Le mythe de la puissance generatrice de la tete, la co1-relation du culte des
t âtes, de la forme circulaire, de cultes solaires ou du culte de l'eau, les mytbes
repandus dall5 le monde oriental
(Adonis), greco-'I'Omain (Poseidon-Neptunus),
thrace (Orpbeus) ne s'est pas probablement pas arrete sur la lignc du Danube.
Chacun des materiels mentionnes et de nombreuses autres representation des
tetes en ceramique et en metal sont des elements qui, reunis, se trouvent a l'ap
pui de l'hypothese que dallS' le monde geto-dace egalement il y a eu un culte des
tetes. La source eventuelle n'etant pas unique, la possibilite de q uelques parallf'
lismes, non seulement des imitations a I'epoque du contact diTect avec les C'.eltcs,
reste par conseq uent ouverte.
Traduit par Ecaterina Belicov.
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Fi g. 1 - Cap de piatră (gresie). Piciorul Lupului, corn. Ciurea, jud. Iaşi.
Tete en pierre decouverte a Piciorul LUJpului, corn. Ciurea, dep . Iaşi.

Fig. 2 - Cap de piatră (gresie). 'Curseşti Vale, corn . Pungeşti, j ud. Vaslui.
Tete en pierre decouverte a Curseşti Vale, corn. Pungeştl, dep, Vaslui.
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SANIE, R. MAXI�J-ALAIBA,

Fig. 3 - Cap de piatră (roeă dură) . Vmători - Neamţ.. jud. Neamţ.
Tete- en pierre-· dk'ouver-te a Vinatori - NEmnţ, dep-. Neamţ.
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Fig. 4 - 1-2, Sculptură în lemn găsită la izvoarele Senei.
1 -2, Sculptures en bois d�ouvertes au.x
sources de la Seine (apud R Martin.
ReTue arebeologiqae de I'Est et du Centre-Est, XIX, 1-2-3, 1963, Pl. II şi V).
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MAXIM-AL{\IBA, G. LUCA
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2
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-....Q�('_�
Fig. 5

�.

...

1-2, Capete de piatră
1-2, Tete en pierre (apud. P. Lambrechts, L'exaltations de Ja tete dans la pensee
et dans l'art des celtes. Brugge, 1954, pl. VIII, fig. 29).
-

.
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
vn-vm, 1985-1986

POLICROMIA INTERPRETATIVA CONTEMPORANĂ
A EXPERIENŢEI ESTETICE

PETREA IOSUB

ln cadrul tipologiei formelor experienţei conturate in gîndirea ştiin
ţifică şi filosofică şi, cu elemente disparate in moştenirea anterioară, se
inscrie şi experienţa estetică, al cărei statut existenţial şi-a găsit o abor
dare sistematică in preocupările unor cercetător� marxişti şi nemarxişti
contemporani. Spun acest lucru pentru că această categorie filosofică a
fost inglobată, o perioadă mai îndelungată, de către marxişti în compo
nenţa conceptului general de experienţă, deşi atunci cînd se tratează pro
blematica conştiinţei sociale, se distinge forma estetică de reflectare a
realităţii.
Arta fiind un produs sui-generis şi cu legităţi specifice de existenţă
a făcut ca însăşi experienţa estetică, in toată complexitatea ei, să nu se
personalizeze ca obiect de studiu decît mult mai tîrziu, cînd gindirea u
mană a ajuns să constate că de fapt orice încercare de smulgere chiar
şi "dintr-o porţiune a determinismului biologic", după expresia lui Ra
lea, înseamnă construcţie umană, constituind, pe de o parte, crearea unei
lumi specifice fiinţei raţionale - omul. Nu se intuise că această stare
tensională manifestată ca tendinţă de smulgere va duce în cele din urmă
la realizarea unui anumit grad de libertate faţă de natură, dar "va ră
mîne mai departe dependenţa faţă de construcţia proprie, faţă de soci
etate" 1•
Fiind definită in tripla sa calitate : mod de a face, mod sui-generis
de instituire valorică şi mod de comunicare, arta se constituie în substrat
obiectiv al experienţei estetice şi "generează fenomene cu statut de rea
litate obiectivă in înţeles de supraindividuală" 2, ceea ce subsumează ca
pacitatea de socializare a operei. Concepută! ca o obiectivare a orizonturi
lor interioare, prin îmbinarea aspectului perceptiv, sensibil cu cel ideal,
unii ginditori au mers în direcţia declarării existenţei unor zone de in
determinare a operei artistice. Consider că atunci cînd vorbim de astfel
de zone nu ne gindim decit la faptul că acestea vizează mai ales pluri
valenţa de valori şi semnificaţii pentru grade diferite de receptare ş i nu
pentru definirea indecodificării sau a scoaterii ei din sfera determinis
mului. Pentru că, orice s-ar spune, în asemenea situaţii opera nu ar mai
apare ca o nevoie a culturii şi cunoaşterii şi ca constituient al unei epoci,
ci ar rămîne la stadiul de a fi accident printre celelalte obiecte ale me
diului umanizat.
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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Multe cugetări au mers în direcţia transformării experientei
ştiin
'
ţifice in prototip sau model de expunere a oriccirei experienţe, inclusiv
a celei artistice şi religioase. O poziţie distinctă în lumea exegeţilor o
ocupă filosofia lui Nicolai Hartmann care, considerînd percepţia estetică.
o "întoarcere la atitudinea originară", apreciază că aceasta "nu se în
dreaptă spre conexiunea obiectivă a lucrurilor, ci spre o alt.:"t concxiun<',
care există numai în raport cu subiectul şi felul său de a vedea" :1, în
trucît ea "nu încorporează obiectul lumii înconjurătoare", "ci îl izoleaz:1 ,
înfăţişîndu-1 c a p e o lume în sine, alături d e obiectivitatea cunoaştC'ri i
e a pune o alta specific estetică, a l cărei mod d e fiinţare constă î n faptul
de a subzista numai pentru cel ce percepe estetic" "· In acest sens, sfera
esteticului se constituie într-o zonă separată, care, prin varieta
tea de conţinut şi bogăţie de obiecte proprii, depăşeşte cu mult
sfera realului dat în percepţia în genere şi în cea ştiinţifică, în speci al.
Din aceste premise ontologice decurg înseşi caracteristicile valorilor es
tetice, printre care "1) nu sînt valori a ceva existent în sine (nici a ceva
real sau ideal), ci numai valori ale unui existent pentru noi , ele sînt va
lori ale obiectului, dar un obiect care nu subzistă în sine, ci numai pen
tru un subiect care percepe estetic ; 2) sînt valori ale faptului de a fi
obiect, ca atare ; nici valori ale actului nici ale unui existent ca atare. ci
doar valori ale obiectului ca obiect ; de aceea, ele subzistă i ndepende!1t
de realitate, şi chiar de realizarea a ceea ce apare ; 3) ele atîrnă de ra
portul apariţiei ca atare, de el ca un intreg ; ele sînt condiţionate de un
subiect, dar în alt sens decît alte valori ; ele sînt obiecte pentru noi ; 4)
valorile estetice nu sînt obiecte generale (ca cel0 vitale şi etice), ci sînt,
în fiecare obiect particulare, proprii numai lui valori individuale" 5. De
aici desprindem că obiectul estetic este şi dependent şi independent de
subiect, deoarece, pe de o parte, opera de artă este o formă determinat<.i
a existenţei spirituale, o obiectivaţie pri n care un conţinut spiritual a
trecut in lumea obiectelor, moment in care, desprinzîndu-se de viaţa spi
rituală, va eobindi o existenţă pentru sine. in raportul de apari ţie, cum
il numeşte Hartmann, spiritul viu intervine în modelarea materiei şi
atribuirea conţinutului spiritual, dar nu trebuie să uităm de spiritul cre
ator. In acest caz "raportul ajunge să aibă patru termeni. Spiritul pro
ducător modelează materia ; el îi adaugă astfel conţinutul spiritual ; in
acelaşi timp însă, el se inchide într-însa, astfel încît spiritul care îl re
ceptează trebuie mai întîi să îl deschidă din nou, adică să-l redobîndeas
că dintr-însa" li.
Procesul constituirii obiectelor experienţei estetice trece de la faza
indiferenţei naturale faţă de noi, moment în care "fiinţează - in sine".
la faza dobindirii "fiinţării pentru noi", iar într-un anumit fel din planul
existenţei sensibile, neutre şi i ndiferente de subiect, la planul apariţiei,
al procurării "plăcerii obiective", trecere care se face numai prin mij
locirea omului.
Dacă la Hartmann şi alţi teoreticieni ai valodlor se pune doar pro
blema originilor acestora, in schimb în gîndirea hermeneutică actuaW s�
întreprind cercetări din ce in ce mai valoroase în direcţia dezvăluirii co!Dhttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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ponentclor ş i a potenţialului cognitiv al experienţei estetice desprinse de
contextul vieţii cotidiene şi de experienţa ştiinţifică. Asemenea încercări
de diseca re a acestui fenomen se regăsesc în gîndirea filosofică a lui l I .
G . Gadamer, care este preocupat de problema găsirii "experienţei adC'
vărului care depăşeşte domeniul de control al metodologiei ştiinţei prC'tu
tinden i unde această experienţă apare şi să-i cerceteze legitimitatea" 7.
Opunîndu-se scientismului şi pozitivismului, metoda hermeneuticii sale,
în fond dialectică, preconizează exigenţe pentru înţelegerea mai exact�\
a experienţelor umane, în contrast cu cei care încearcă să le redud1 la
experienţa ştiinţifică sau de altă natură. Printre aceste exigenţe avem
a) "exigenţa totalităţii ca unitate în pluralitatea experienţelor ;

b) orientarea spre existent ca decurgînd din însăşi structura ht'rnW
neuticului (şi d i n statutul hermeneuticului, care nu poate fi niciod:.Jt{t
s i ngur, subiect gnoseologk ) ;

c) desfăşurarea intr-o ontologie (e adevărat, a limbajului), dar ori
cum, a unui mod al lui a fi, care, aşa cum se ştie, nu înseamnă numai
lucru ;
d) menţinerea comprchcnsiunii în circularitate (ceea ce pune m ereu
în ca-prezenţă partea şi întregul şi interdependenţa lor în orice act com
prehensiv)" R. Aceste exigenţe au darul de a contura diferenţierile între
teoretic şi comprehensiune, a cărei valoare constă în aceea că "trim ite
dincolo de cunoaştere, la acţiune şi comportare î n situaţie, la atitudine (de
valorificare) a tradiţiei în special" 9. Comprehensiunea, în accepţiunea ei
hermeneutică, este "sesizarea relaţiilor interne şi profunde prin penetra
rea în intimi tatea lor, respectînd originalitatea şi indivizibilitatea feno
menelor" JO şi se caracterizează prin simpatic sau plonjare în psihic. Da
<-ă pe Gadamer îl preocupă reabilitarea formelor experienţei prin despri n
derea şi relevarea specificităţii lor
în raport cu teoria obiectivităţi i �i
exactităţi i ştiinţifice, Hans Robert Jauss va aprofunda problemele expe
rienţei estetice prin aplicarea metodologiei hermeneutice. Luînd atitu
d ine faţă de ciJncepţia estcticii negativităţii şi a altor viziuni unilatera l i 
zante, Jauss arată c ă acestea spoliesc experienţa estetică de funcţia s a
socială primordială atîta vreme c î t o menţin c a .,prizonieră a cadrului
categoriei închis al negaţiei şi afirmaţiei". Este realizat un divorţ d e pra
xis, o ignorare a dialogului dintre operă, public şi autor, un fel de con 
vertire a experienţei estetice comunicative î n simplă funcţionalitate ideo
logică. Or, competenţa artei este dată de o nouă v iziune asupra expcri
<'nţei f'Stf'tirf' în c:::t r 0 se cum u l ează travaliul esteti c considerat ca C'X prc
sie a activităţii umane".
..

Arta, experienţa estetică constituie o producere a ceva prin i n ter
mediul libertăţii ; ea este în raport de insubordonare funciară faţă de
tot ce îns0amnă constringere sau coerciţie, dar această libertate nu în
soam nă doar a pune întrebări îndrăzneţe unei ordini instituite de auto
ritate, ci are şi menirea de a propune praxisului norme, de a schiţa 5i
proiecta o ordine nouă ; experienţa estetică are avantajul de a C'Xpl i ca
anumitC' comportamente sociale
şi de a comunica valori socialC'. ,,Pri n
i ntermC'diul artei - aprecia Croce - omul se eliberează de j ugul sim-
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ţurilor ; dar, mai înainte de a se supune. spontan celui al raţiunii şi al
datoriei, el profită de un moment de- oprire, şi · stă într-o zonă de indi
ferenţă şi de senină contemplaţie" u . Este practic marcat momentul de
tranziţie în care subiectul ..,...... . spectator- � începe să autoconştientizeze con
tactul pe care l-a avut cu obiectul -experienţei sale estetice şi pregăteşte
starea apreciativă, în lipsa acestuia, prin distanţarea treptată de el. ln
momentul trăirii estetica însuşi creatorul de artă este totuna cu lumea,
deoarece "pentru el nu există încă lume" şi abia în "starea lui estetică,
o pune în afara lui şi o contemplă, . el îşi separă propria personalitate de
rest"' 12, şi încetează de a mai fi totuna cu lumea, aceasta apărîndu-i dis
tinctă de el. Marea forţă cognitivă şi comunicativă a experienţei estetice
constă în aceea că "în comportamentul .estetic subiectul se desfată întot
deauna şi cu altceva decît cu !iine însuşi : el se cunoaşte pe sine în timp
ce-şi însuşeşte o experienţă a senSII.ll ui lumii" 13. Aşadar, experienţa este
tică ar putea fi cuprinsă într-o definiţie cît de cît funcţională ca relaţie
a subiectului cu obiectul creaţiei artistice în care se regăsesc planul on
tic, cel al "fiinţării - în sine", şi planul fiinţării pentru noi, sau, d upă
expresia lui Formaggio, ca "tensiunea proprie raportului dintre om şi
cosmosul ideal, dintre individualitate, socialitate şi cultură" 14• De ase
menea, Jauss, analizînd această relaţie coinplexă, îi detaliază însuşirile
structurale şi îi conturează statutul aparte în cadrul raportului gnoseo
Jogic fundamental om-Iunie. Ceea ce apare pe prim plan este latura re
ceptivă, prin care experienţa est�tick\ . l:lobîndeşte statut distinct, de sine
stăt[ttor Între celelalte funcţii ale ·universului practic. Experienţa estetică,
prin temporalitatea sa, prepară o nouă viziune şi se află la originea des
Mtării spontane. Spre deosebire de cClelalte forine de experienţă, ea are
caracteristica de a transfera subiectul receptor şi în alte lumi imaginate
decît cea cotidiană, deşi în ultimă instanţă ea este legată indisolubil de
structurile social-istorice şi culturale ale unei anume organizări. Acest
transfer se face in condiţiile exercitării capacităţii ei de a înlătura con
stringerile cronologice, de a anticipa orizonturi viitoare ale existenţei,
ia r priu crearea unui teren acţiunilor posibile mijloceşte recunoaşterea
şi re,;taurarea trecutului reprimat, conservînd astfel timpul pierdut.
.

oferă posibili 
Cea de a doua însuşire - numită şi comunicativă
tatea d i stan1 [trii de rol a spectatorului, dar ş i identificarea ludică c u ceea
ce ar dori sau ar putea el să fie. In acest context, tot ce în viaţă este
i naccesibil ori destul de insuportabil poate deveni acum sursă de dcsf<'i
tare estetică, oierind cadrul necesar de situaţii şi roluri care ar putea fi
preluate prin imitaţie naivă sau filiaţie voluntară. In concordanţă cu for
melC' de aprehendare a obiectului, experienţa estetică îndeplineşte o se..
rie d 1 • f u ncţ ii spEcifice care îi dau statut propriu. Este vorba mai întîi
de funcţia transgresivă ale cărei caracteristici vizează o evadare din co
tidian �i construirea, pe baza imaginaţiei şi a fanteziei, a unor lumi po
si bt lt' în care ::.ubiectul receptor poate, prin negarea ideală a conri1 ţi€'i sale
-

existenţiale şi etnice, să-şi satisfacă anumite trebuinţe. El amendează in

acest punct opinia după care între desfătare şi cunoaşterea axată pe ac
ţiune

ar

exista

o

'Jpoziţit:· ireductibil[• care ar consti. tui condiţia de
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tenţă autonomă a artei, şi demonstrează : că aceasta reprezintă o reducere
fortuitft a plăcerii 2stdke la fascinaţie. senzoriala, CC(�.l ce anulează a�
tivitatea imaginativă creatoare a subiectului. Pentru înţelegerea corectă
a acestui raport trebuie s'l distingem momentele ·,an treptl! ! t.: expcrh�n
ţei estetice ca desfătare : poiesis, ăisthesis şi katharsis, care demonstrea
L/J. ·�a cc ntactul dintre c;rerc d0 artă şi receptor se r'XIlize;;zz:'l 1>t ;1ive1
productiv-receptiv şi comunicativ. în..poiesis este concentrată intreaga forţă
eliberatoare a artei de a înlătura norme invechite şi de a reinventa lumea
prin imaginar înlăturînd, după expresia hegeliană, înfăţişarea stranie şi
aspră a lumii exterioare.
Desfătarea estetică nu se reduce la o simplă trăire · momentană sau
numai la descătuşarea receptorului de sub povara vieţii cotidiene şi re
fugierea intr-o lume posibilă in care să-şi aliQ.e suferinţele, ci reprezintă
şi o chemare, un apel la solidarizare .in scopul pregătirii şi declanşării u
nei acţiuni viitoare.
Publicul care receptează opera de artă, cum observă Daniel Poiron,
nu-şi regăseşte in artă doar transfigurarea propriei sale existenţe, cu su
ferinţele, constringerile şi neîmplinirile s!lle, ci descoperă in aceasta dru
mul către croirea unei alte existenţe, care să-i ofere condiţii de libertate
şi in sfera cotidianului. El caută mai ales calea care să-i dea posibilitatea
"de evaziune din orizontul închis -al unei lumi limitate" 15 de norme ce
ii împiedică afirmarea plenară l?i eroică în viaţa socială. In acest context
avem de-a face cu o manifestare a funcţiei prereflexive a experienţei es
tetice, care poate fi identificată cu o "înclinaţie către ceea ce nu se asea
mănă cu lun· ea obişnuită şi dPpăşEşte experienţa cotidiană" 16 , Pentru a
ilustra modul de afirmare a acestei atitudini prereflexive, el exemplifică o
anecdotă privind raportul dintre pianul de pe scenă "care irită aştepta
rea estetică, tot aşa cum şi lupul de la grădina zoologică contrariază re
prezentarea naivă pc care copilul a dobindit-o prin intermediul basme
lor" 17• Ca depăşire şi treaptă superioară a atitudinii prereflexive se în
scrie funcţia reflexivă a experienţei .estetice, termen consacrat de W.
Busch atunci cînd apreciază că "ceea ce in viaţă ne supără, ne desfată
in imaginaţie". Treapta reflexiv� se deosebeşte de cea transgresivă şi
prereflexivă prin aceea . că "contemplatorul va fi capabil, în măsura în
.:are îşi asumă conştient rolul de spectator şi il savurează ca atare, să
se delecteze cu situaţii de viaţă pe care le recunoaşte sau care il afec
tează direct judecindu-le prin intermediul desfătării estetice" 18,

O viziune specifică asupra expe:r;-ienţei estetice o aduce fenomeno
logia care, deontologizind obiectul estetic, fundamentează două planuri
de valorificare a "trăitului" : a) o analiză descriptivă şi comprehensiv-in
tuitivă a esenţelor şi modurilor posibile ale experienţei (cu precădere în
domeniul relaţiei dintre aspectul perceptiv şi cel ideal al experienţei) şi
b) o analiză a diferitelor structuri, stări, . relaţii ale obiectului experienţei
efectuată atît pe plan empiric, cit şi prin prisma condiţiilor apriorice ale
experienţei" 19. Cu o contribuţie originală în această direcţie se înscrie

A.

Banfi care, intreprinzind cercetarea acestui concept, încearcă să pună

in evidenţă

specificul experienţei estetice

conturat
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cu celelalte tipuri de experienţă printre care cea morală şi religioasă.
Vorbind de limitele extreme ale .,.,procesului fenomenologic al spirituali
tăţii"', el încearcă prin acestea să anuleze conflictul 4i.Dtre sfera "reală"
şi cea ,.,ideală a fenomenologiei", explorînd "semnificaţia pur filosofică
a raporturilor dintre realitate şi idealitate în care se situează şi religio
:zitatea şi esteticitatea" 20.

In timp ce gîndirea reflexivă, conceptuală este "unitatea directă din
tre subiect şi obiect" şi străină de esteticitate pe care o "eliberează" de
limitele sale şi o leagă "de conştiinţa obiectivităţii", esteticitatea apare
ca .,.,o revelaţie a sensului pur spiritual într-un moment al experienţei
sustrase atît obiectivităţii determinate a lucrurilor, cît şi dialecticii in
terioare a personalităţii" 21• Frumosul e .,.,un sens care se comunică" obiec
tului şi subiectului, e o revelaţie ca moment al experienţei oprit dincolo
de neliniştea sau viltoarea vieţii individuale, caz in care opera de artă
apare ca "acel idol pe care păcătoşii 1-au creat cu propriile lor mîini
pentru â-1 adora" 22• Trebuie menţionate eforturile lui Banfi de a găsi
diferenţierile între diferite modalităţi de interacţiune subiect-obiect şi
a delimita cadrul de afirmare a experienţei estetice. După opinia sa în
experienţa estetică, spre deosebire de alte tipuri experienţiale, raportu
rile dintre subiect şi obiect se desfăşoară pe două planuri distincte
al
sensibilităţii şi al valorii, primul desemnînd nivEl!tul real al aces
tui raport, iar al doilea pe cel ideal. Integrîndu-sc .,ca o lume secundă
în ansamblul vieţii sociale, arta" poate, pe de o parte, să "altereze di
mensiunile acesteia" prin crearea de ."spaţii, raporturi şi structuri noi",
iar pe de altă parte, ea poate ..să . creeze .,oaza de singurătate, centre de
reculegere şi de distanţare faţă ·d e ·relaţiile sociale normale" 23.
Prin idealizarea vieţii ea are însă menirea de a promova noi forme

de socialitate, punîndu-şi amprenta pe structurile intime ale acesteia:,

nu mai atunci cind este o artă angajată. El pleacă de la Hegel şi defi
neşte "experienţa în ansamblul său" ca o "continuă şi variabilă tensiu
ne" intre eu şi lume, numai că, în timp ce ştiinţa lucrează cu concepte,

arta cu intuiţia, ceea ce face ca esenţa artei să fie "înălţarea conştiinţei
i ntuitive, de la un stadiu de confu�ie şi obscuritate la o formă clară şi
concret determinată", ea fiind un perpetum proces de "producere
de
realitate, în sensul că in activitatea artistică realitatea dobîndeşte exis
tenţă adică o formă concretă intr-o direcţie determinată" 24.
In această alternativă specificul experienţei estetice decurge din
faptul că datul ei este nemijlocit şi are autonomie faţă de eul personal
şi de avatarurile lui, de "lumea obiectivă care-i stă dinainte şi faţă de
structurile acesteia", ceea ce dă o notă de totală libertate subiectului.
Aceasta şi pentru că "momentul estetic", arta în genere reprezintă o
"cufundare in izvoarele vieţii, o fecunditate interioară atît pentru noi,
cît şi pentru lumea ce ne înconjoară" 2:..
Din analizele prezentate rezultă că o caracteristică fundamentală

a experienţei estetice constă in capacitatea ei de a distanţa atît creatorul
cit şi receptorul operei de artă de situaţiile şi stările reale de existenţă,
de a-1 sustrage din contextul existenţial cotidian, oferindu-i şansa unei
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largi interiorizări şi libertatea interioară de construcţie şi acţiune. Aceas

tă libertate şi interiorizare trebuie privite sub două aspecte esenţiale,
deoarece nu este vorba de o sustragere a creatorului şi receptorului în
turnul de fildeş de sub imperiul nevoilor şi aspiraţiilor social-istorice,
izolarea sa de condiţiile concret-senzoriale care ii determină existenţa
socio-culturală. Este vorba, pe de o parte, de o libertate lăuntrică care,
în opera de artă, se obiectivează ca protest sau ca elogiu adus unor anu
mite formule de organizare socială, iar pe de altă parte, construcţia
obiectivată trebuie să întruchipeze aspiraţii şi idealuri care animă şi
mişcă generaţiile istoriei, relevînd nevoia ideală sau practică a unor lumi
posibile în care acestea se pot împlini. De aci decurge însăşi funcţia
cognitivă şi finalitatea praxiologică a actului artistic. Opera de artă este
o creaţie individuală, dar ea nu poate fi o valoare în sine sau făcută
pentru o anume valoare în sine, deoarece, ca orice obiectivare a capa
cităţii creatoare a subiectului, ea trebuie să incorporeze . cerinţele răsă
rite în orizontul istoric al vieţii cotidiene şi să afirme nevoia de radica
lizare, de revoluţionare a structurilor organizaţionale in care se desfă
şoară existenţa socio-umană, să sugereze alternative de acţiune pentru
perfectibilitatea umană şi cea a cadrului său existenţial. Este, sub altă
formă, amplificarea formulei erasmice
lectio transit in mores. Ope
rele de artă sint produse ale muncii umane şi, ca oricărui produs, tre
buie să-i dezvăluim caracteristicile proprii şi cauzalităţile. Deşi ele au
viaţa lor proprie, independentă de a subiectului creator sau a celui cu
care intră în contact, totuşi la baza explicării şi înţelegerii lor nu pot
sta numai emoţiile şi percepţiile, ci trebuie să mergem către legităţile
specifice ale acestui domeniu al experienţei umane. Sesizind acest aspect
important al problemei, Tudor Vianu remarca : "Deosebindu-se de lu
crurile experienţei comune, operele de artă aparţin în schimb unei lumi
speciale, de un caracter ideal şi anume tocmai lumii estetice. S-ar părea
totuşi că fiind un obiect al percepţiei, opera de artă nu se deosebeşte
tu nimic de celelalte obiecte din experienţa noastră" 26.
Atunci cînd opera nu îndeplineşte condiţia elementară a experien
�ei estetice definită drept cale ce conduce de la lectură, receptare la
moravuri, înseamnă că ea nu mai poate avea o finalitate socială şi nu
mai poate fi vorba de a da noi norme şi exigenţe radicalizării statusului
cotidian. Or, pentru aceasta, experienţa estetică trebuie să conţină o anu
me previziune, chiar şi utopică, de anticipare prin edificarea, alături
de viaţa şi lumea existentă, a unei lumi posibile, disociindu-se astfel de
iluzionarismul pur al reveriei freudiene sau religioase. Lumea posibilă
pe care ne-o oferă experienţa estetică prin intermediul creaţiei imagi
native nu se confundă cu zona iluzionară sau a resemnării ca refuz in
terior al existenţei, ci oferă modele de rostire şi acţiune tocmai datorită
faptului că îşi abstrage coordonatele valorice din realul socio-uman,
interferează şi se intoarce în acesta pentru a-l îmbogăţi cu noi dimen
siuni. Există şi in acest domeniu două alternative. Prima ţine de mo
mentul cind anticipaţia puterii imaginative coincide cu realitatea, iar a
doua cînd aceasta este dezminţită sau amînată de realitate.
-
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Analizînd istoria constituirii esteticii şi a experienţei estetice, Jauss
distinge cîteva perioade determinate mai ales de funcţia productivă a
imaginaţiei creatoare a omului şi de interpretările care se dau acesteia :
a) perioada în care însăşi natura reprezintă nO limită şi o normă
ideală", pe care creatorul de artă nu o putea surmonta decit prin imitare
sau desăvîrşirea modelului natural imperfect ;
b) perioada esteticii subiectivităţii, cînd actul de creaţie apare ca
demers împotriva rezistenţei şi impenetrabilităţii naturii, iar aceasta ca
ca o condiţie externă, pe care arta o restructurează şi o re-crează prin
puterea abstracţiei şi în care "confruntat cu infinitatea şi cu accidentalul
naturii oarbe, artistul îşi trăieşte activitatea creatoare ca pe o fericită
înstăpînire a alternativelor pe care i le oferă lumea sa proprie şi limi
tată" "lÎ ;
c) perioada esteticii genialităţii, cînd experienţa estetică este înţe
·
leasă nu doar ca "creaţie desfăşurată în plină libertate subiectivă, fără
reguli sau modele, sau instituirea unei lumi posibile alături de cea cunos
cută, ci şi- capacitatea geniului de a reconstitui, în starea ei originară
şi in indeplinitatea sensurilor sale iniţiale, acea lume a arhetipurilor,
subconştientă şi momentan înstrăinată" 28 ;
d) perioada esteticii negative in care depăşirea realului prin per
cepţia estetică înseamnă constituirea lui ca lume, fază în care experien
ţa estetică înseamnă distanţare intre eu şi obiect, şi in care arta, produs
al muncii sociale, "se opune empiriei prin formă" şi refuză adaptarea la
normele utilităţii sociale, autonomizîndu-se ; "Operele de artă - spune
Adorno - au devenit ceea ce sint doar negîndu-şi originile. De aceea,
dezonoarea aservirii lor dintotdeauna faţă de putregaiul desfătării, faţă
de putere şi de divertisment nu trebuie catalogată drept păcat orig inar,
din moment ce, odată pentru totdeauna, ele s-au desprins de orizontul
ce le-a dat naştere" 29. Desprinderea artei de praxis, in concepţia lui
Adorno, reprezintă in acelaşi timp reîntoarcerea ei, prin transformare,
in element matricea! la prax:isului
social,
ca prototip al comporta
mentului estetic şi acţiona! al vieţii sociale.
Combătind tendinţele de idealizare şi utopizare a artei, de rupere
şi apoi transformare a ei intr-un prototip al experienţei cotidiene, G.
Lukacs sublinia că "Lumea proprie artei nu e ceva utopic nici in sensul
subiectiv şi nici tn cel obiectiv, ceva care prin transcendere ar trimite
in afară dincolo de om şi de lumea lui. Este lumea proprie a omului,
( ... ) în sens obiectiv şi subiectiv, şi anume în aşa fel încît în ea în mod
real şi în chip propriu lui în modul cel mai adînc, îi stau omului în faţă,
cele mai înalte posibilităţi concrete ale lui şi ale lumii într-o realizare
senzorial nemijlocită a aspiraţiilor lui celor mai bune" 30• Deşi experiE'n
ţa estetică se deosebeşte de cea ştiinţifică, asta nu înseamnă că arta co
boară din clopotele de sticlă in care a fost zămislită pentru a îndruma
viaţa, ci avînd rădăcini perene, comune cu meşteşugurile celelalte uma
ne, ea îşi poate aduce, chiar dacă nu sub formă conceptuală, o contri
buţie marcantă la îmbogăţirea orizonturilor noastre cognitive despre
lume şi despre omul însuşi. Introducîndu-l în cunoaşterea lumii încon-
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jurătoare, experienţa estetică constituie, tocmai pe această bază, calea
spre descoperirea şi dezvăluirea celor mai adînci straturi interioare ale
fiinţei umane, la care nu putea să ajungă niciodată prin intermed!iul
aşa-ziselor experienţe pure.
Or, prin experienţa artistică, spunea Banfi, "omul reconstruieşte
realitatea în aşa fel încît să oglindească în ea, asemenea unei legi cos
mice, propria sa activitate şi să se recunoască pe sine însuşi în bogăţie
şi dinamismul formelor sale de existenţă, a raporturilor sale naturale şi
sociale, ale sensurilor vieţii sale" 31.
Relevantă în abordarea experienţei estetice este poziţia gîndirii
fenomenologice reprezentată mai ales de Roman Ingarden şi Mikel Du
frenne. Punctul de plecare al acestei interpretări vizează două direcţii :
a) neglijarea experienţei estetice a creatorului de artă motivată de
faptul că acest aspecte a constituit obiectul unei indelungate cercetări
şi nu mai necesită o revenire asupra lui ;
b) situarea pe prim-planul dezbaterii a experienţei subiectului re
ceptor, a spectatorului, moment care în fapt consacră, validează valoa
rea estetică a operei de artă. Fără· a neglija însă dialectica raportului
experienţă comunicantă şi experienţa artistului, Dufrenne sublin,iază
că intre opera de artă şi obiectul estetic nu trebuie afirmată o identita
te, dar nici operate distincţii care ar duce la delimitarea lor netă.; A
ceasta din mai multe motive. Primul constă in faptul că "opera de artă
nu acceptă intregul cimp al obiectelor estetice" ci defineşte "un anumit
6ector privilegiat" şi al doilea, că obiectul estetic nu poate fi definit
decit prin referinţe, cel puţin implicite, la experienţa estetică, in timp
ce opera de artă se defineşte şi in afara acestei experienţe 32. Identitatea
lor este dată numai atunci cind "experienţa estetică vizează şi atinge
direct obiectul care o provoacă" 33• In acelaşi timp trebuie avut în vedere
şi faptul că diferenţa dintre ele nu este ca cea "de la ceva ideal la ceva
real", deoarece ambele, atit opera de artă cit şi obiectul estetic, sînt
"noeme care au acelaşi conţinut", dar diferă doar prin aceea că noeza
este diferită. "Opera de artă, atît timp cît este acolo, in lume, poate fi
sesizată intr-o percepţie care neglijează calitatea sa estetică" 34, moment
in care spectatorul nu o "trăieşte" ci are tendinţe de a o justifica şi a o
inţelege. Nu acelaşi lucru se întîmplă şi nici nu se poate întîmpla cu
obiectul "perceput de estetic". Din această perspectivă opera de\ artă
devine, se transformă in obiect estetic numai în clipa in care este per
cepută. ln acest sens, ceea ce mediază identitatea operă de artă - obiect
estetic este percepţia spectatorului, trăirea intensă de către acesta a
frumosului pe care il degajează această creaţie umană minunată, care
devine componentă obiectuală, ontologică a universului cotidian. Condi
ţia esenţială care facilitează actul experienţei estetice o constituie sfera
empiricului, fără insă a o contopi cu celelalte structuri ale sale. Pentru
a accentua raporturile operă de artă şi obiect estetic, Dufrenne menţio
nează că existenţa acesteia este virtuală, "un sistem de semne încărcate
cu sensibilitate, fapt care permite viitoarea reprezentaţie ( ... ). Aruncîn
du-şi privirea asupra obiectului, spectatorul însuşi va construi această
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reprezentare, scoţînd la lumină sensibilul care doarme in el ( ... ) ceea ce
artistul a creat nu este încă in intregime obiect estetic, ci numai posi
bilitatea oferită acestui obiect de a fi, atunci cind sensibilul, prin pri
vire, este recunoscut ca ataPe" 35• Constituirea obiectului estetic are loc
în procesul trăirii, a experienţei estetice, proces care cuprinde ill'" desfă
şurarea sa activă o serie de momente sau trepte, printre care fenomene
l ogul francez distinge : înhibarea trăirii orientate spre obiectele lumii
reale şi care are consecinţă o restrîngere graduală a cimpului de refe
rinţă al conştiinţei. Intensitatea emoţională este decisivă, ea putînd duce
la adincirea sau întreruperea experienţei estetice prin reintoarcerea la
contextul vietii cotidiene.
Reţinind acest aspect, T. Vianu menţiona că "Nu este cu putinţă
de a mă apropia estetic de un obiect, dacă în prealabil nu elimin toate
interesele practice pe care mi le poate trezi" 36 In cazul in care este
vorba de precumpănirea percepţiei intelectuale in peisajul trăirii obiec
tului artistic de către subiect, precizează Vianu, "amatorul sau criticul
de artă se află exclus de la experienţa estetică" Y1 şi se situează in zona
explicării şi conceptualizării operei de artă, pasaj care interferează ex
perienţa ştiinţifică. Perceperea artei impune o purgare a pasiunilor, de
oarece "Cine nu se pricepe să facă linişte în sine nu poate auzi glasu
rile artei" 38.
Chiar şi aceste citeva considerente duc la concluzia, consemnată
dealtfel de Dufrenne, care, prin acceptarea formulei empirice, aprema
semnificativ că : "Pentru că ansamblul sensibil se organizează in idee,
se poate spune foarte bine şi altfel : că opera rămîne ca idee car� nu
este gîndită, idee depusă in nişte semne şi care aşteaptă cu o conştiinţă
să intervină pentru a o anima" �.
Deschiderea către tratarea marxistă a problemei experienţei este
tice, in cadrul căreia subiectivitatea estetică nu reprezintă altceva decît
un caz-limită al relaţiei subiect-obiect, ne duce la i deea că, deşi aceasta
s-ar afirma ca autocontemplare a subiectivităţii, subiectivitatea însă poar
tă în fibrele sale cele mai adînci amprente însuşirilor date de varieta
tea contactelor cu realitatea obiectivă. lnsuşi mimetismul estetic impune
prezenţa realităţii şi automişcarea subectivităţii în unitatea ei bio-psiho
socială. Prin această . prismă, Lukas demonstrează că orice teză, laten
tă sau explicită, care neagă rolul decisiv al muncii in devenirea omului
şi că producţia sau instinctul frumosului ar reprezent� o însuşire aprio
rică, antropologică a spiritului uman, este dăunătoare înţelegerii co
recte a experienţei estetice prin care omul a traversat perioada istorică
de la util la estetic. Schimbul continuu dintre subiect şi obiect, dintre
om şi lume duce, pe de o parte, la perfecţionarea şi îmbogăţirea omului
de a surprinde şi transforma lumea, iar pe de alta la aprofundarea legi
tăţii de mişcare a acesteia. Concomitent cu procesul de conştientizare,
mai intii in practică şi apoi in teorie, a legităţilor lumii, "are loc şi procesul invers, anume experienţele culese în formele diferenţiate ale re

flectării se varsă din nou in viaţa cotidiană t.o. Opera de artă este "cu

adevărat valoroasă cind omul, ascultînd-o, citind-o, privind-o, simte că
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ea îi devine necesară, indispensabilă, îl transformă, îl educă, îi lărgeşte
orizontul spiritual" to t.
I n analiza conţinutului experienţei estetice se înregistrează o mare
diversitate de poziţii exprimate de-a lungul timpului. Multe din doctri
nele contemporane reduc experienţa estetică la plăcere, desfătare esteti
c i , anulîndu-se de la sine funcţiile cognitive - praxiologice ale acesteia
Acest punct de vedere, care anulează însăşi viziunea aristotelică asupra
cuplului "a se desfăta şi a munci" şi care dădea o finalitate praxiologică
însăşi creaţiei artistice, reduce experienţa estetică la plăcerea estetică.
R Barthes, prin eliminarea activităţii imaginative, comparative şi crea
toare de sens a experienţei estetice a receptorului, declara plăcerea
i nsulară a lecturii ca un act de pură pasivitate, arătînd că "Textul pe
care l-aţi scris trebuie să-mi dea proba că-m i place. Această probă exis
tă : este opera" "2. Concluzia lu i este că "încă un cuvînt înseamnă încă o
sărbătoare", ceea ce denotă că experienţa estetică este o relaţie a su
biectului receptor cu paradisul cuvintelor, in cadrul căreia nu se mai
produce nimic altceva. Aşadar, distanţarea artei de real şi ruperea ei
de contextul cotidian prin autonomizare ar determina-o să-şi piardă
multiplele sale funcţii şi să se reducă la simpla desfătare estetică. I n
cazul lui, Giesz detaliază relaţia desfătării, adăugînd că . .această plŞcere
nu trebuie redusă doar la aspectul contemplativ, ci în cadrul ei se sta
torniceşte un raport biunivoc care dă nota de interes şi de atitudine
subiectului, îi oferă condiţia unei libertăţi atitudinale în faţa obiectu
l ui estetic, despovărîndu-1 de sentimentul incătuşării cotidiene. Apare
deci limpede că subiectul "se desfată întotdeauna şi cu altceva decît cu
sine însuşi ; el se cunoaşte pe sine in timp ce-şi însuşeşte o experienţă
a sensului lumii, sens revelat atît în propria activitate creatoare, cît şi
prin receptarea experienţei -celuilalt şi confirmată prin acordul unor terţe
persoane" o. I n experienţa estetică se întîmplă ceea ce Lukacs numea
închiderea "într-o mişcare circulară a cunoaşterii de sine şi cunoaşterii
lumii" 44.
Modelul experienţial propus de antropologi are virtutea de a oferi
o bază a desfătării estetice prin negativităţi obiective, prin transfigura
rea in artă a ceea ce este hidoşenie şi .monstruozitate reală. Dar, în
astfel de model preconizat de Blumenberg, Freud şi alţii, subiectul tre
buie să se desfete nu cu negativitatea şocantă a obiectelor, ci, descătu
şîndu-se de efecte, prin libertatea de a se distanţa de ele, răminîndu-i
doar conştiinţa propriei sale invulnerabilităţi. Concluzia ce se impune,
după aceste cîteva consideraţii de ordin istoric, este aceea că desfătarea,
experienţa estetică, presupune "tn acelaşi timp eliberarea de şi pentru
ceva" şi se manifestă prin trei funcţii : pentru conştiinţa productivă prin
crearea unei lumi ca operă proprie (poiesis), pentrn conştiinţa receptoare
prin regenerarea capacităţii de a percepe realitatea exterioară şi inte
rioară (ăisthetis), şi, in sfîrşit -, experienţa snbiectivă trecînd intr-una
intersubiectivă - prin adoptarea unei judecăţi determinate de operă sau
prin identificarea cu norme de acţiune prescrise, urmînd a fi concreti
zate de cel care şi le asumă" 45.
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In explicarea experienţei estetice un rol primordial revine pOiesis
ului ca, construire şi cunoaştere estetică, proces de-a lungul căruia avem
de-a face cu eliberarea treptată a praxis-ului estetic de constrîngerile
şi canoanele exercitate, prin tradiţie şi religie, asupra actului însuşi al
creaţiei artistice. Etapele de constituire a laturii productive a experien
ţei estetice sînt marcate de amprentele stadiului de evoluţie social-is
torică a umanităţii reflectat în gradul de cultură materială şi spirituală,
al civilizaţiei la care a ajuns una sau alte dintre epocile istorice. Dacă
în antichitate statutul lui poiesis este dependent şi determinat de praxis,
dar şi de o anume ierarhizare a cunoaşterii umane, creştinismul o va
subordona creaţiei divine. Depăşirea acestui prag istoric de către expe
rienţa estetică se va face printr-un compromis - considerarea poetului
ca un alter deus - care, prin evoluţia ulterioară, va suprima creaţia
originară divină şi îşi va dobîndi statut de meşteşug măiestru între
alte meşteşuguri ale universului practic. Relaţia de umilire dintre opus
creatoris şi opus hominis va fi reconfortizată cu vremea, poiesis dobin
dind astfel virtuţi de primo-creatio şi chiar reconstruind pe însuşi deux
şi opusu-ul său. O mărturisire a lui Jtirgen Mittelstrasse vine să preci
zeze depăşirea de către poiesis a orizontului ingust al lui imitatio-naturae,
dar şi distincţiile dintre meşteşugurile practic, teoretic şi poetic, cel din
urmă indicînd, în această viziune modernă, "ceea ce se poate face"' 46•
Ruptura dintre modernism şi concepţia antică este provocată de renaş
terea şi magistral consemnată de P. Valery, în nemuritoarea operă con
sacrată nemuritorului Leonardo da Vinei. "A construi - spunea Valery
- se află între un proiect sau o concepţie deterministă şi materialele pe
care le-am ales. Se constituie o ordine unei alteia care exista iniţial ( ... )
Aceasta sint pietrele, culorile, cuvintele, conceptele, oamenii etc., dar na
tura lor particulară nu transformă condiţiile generale ale acestui gen
de muzică, in care ea nu joacă ,incă decît rolul unui clopot, dacă ni se
permite metafora" 47. Rezultă că Leonardo da Vinei vede in latura pro
ducătoare a experienţei estetice un dublu aspect : funcţia cognitivă a lui
construire şi alăturea praxis-ului artistic de cel ştiinţific, care a sărăcit
pe parcurs prin separarea artei de ştiinţă şi a experienţei estetice de
experienţa ştiinţifică conservată în concepte şi structuri logico-raţio
nale.
Nu trebuie să uităm însă că puterea creativă a experienţei estetice
a dus la elaborarea unor modele de identificare a subiectului receptor
cu rolurile oferite de universul imaginativ al artei, prin intermediul in
făptuirii actului ludic. lnsăşi o parte apreciabilă dintre arte s-au născut
pe baza acestei identificări ludice. In această direcţie, după Jauss, dis
tingem cinci forme de identificare in cadrul relaţiei estetice subiect-o
biect :
a) asociativă, in care comportamentul estetic reprezintă preluarea
de către receptor a unui rol în zone imaginative ale actelor ludice, care
işi găseşte motivaţia in exersarea şi socializarea jocului ; este ceea ce
şusţinea Jauss atunci cînd aprecia că "Negarea praxis-ului cotidian de
către lumea imaginară a jocului, a sărbătorii, şi, în sfîrşit, şi a spectahttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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LOlului, nu exclude însă sensul invers" liR. Asta înseamnă că "insularita
tea spectacolului are, ca şi actul ludic al serbării {care este virtualmente
artistic) o dublă extindere în sfera vieţii" li!l, materializată în tendinţe
spre repetare periodică, pentru deprinderea, înţelegerea şi utilizarea
regulilor de joc, şi "prin tradiţia sa asupra vieţii cotidiene, în mores :
ceremonialul", ceea ce îi oferă posibilitatea să se transforme, să se con
vertească în experienţă estetică comunicativă ;
b) identificare admirativă, în care alegerea modelului presupune,
după Scheler : transcendenţa {premise i mitării), similitudine şi caracterul
uman, ca premise axiologice şi empirice individuale, cît şi premise so
cial-istorice ;
c) identitatea simpatetică care înseamnă solidarizarea cu eroul ex
perienţei estetice prin anularea efectelor ;
d) kathartică, în care subiectul receptor, lepădîndu-se de interesele
şi problematica sa cotidiană generată de universul practic al existenţei,
se va transfera total în ,,rolul" eroului literar ;
e) ironică, prin care atitudinea spectatorului este oientată spre iro
nizarea eroului şi distrugerea cîmpului iluzionar în care se desfăşoară
c·xistenţa acestuia.
Desigur, pentru relevarea acestor caracteristici ale experienţei este
tice există o mare bogăţie de exemple în cultura artistică naţională şi
universal[!, lucru care ne creează posibilitatea unei însemnate economii
dE' spaţiu.
In minunatul proces al creaţiei artistice, în care se angajează con
ştiinţele de mare vocaţie, nu se realizează doar o descriere naturalistă a
lumii reale, ci se naşte o nouă lume de largi dimensiuni ideale, dar care
are darul de a ne fascina şi de-a da norma, prin modelare şi re-modelare,
conduitelor noastre cotidiene. Orice experienţă estetică înseamnă în pri
mul rînd o descoperire a unui nou mod de a exista şi, în acelaşi timp,
o îmbogăţire nebănui tă a orizonturilor noastre afective şi intelectuale.
Funcţia fundamentală a experienţei estetice, spre deosebire de cea a na
turii care naşte creaturi, este aceea de a face din aceste creaturi oameni,
care, prin potenţialul lor creator şi de dăruire, îmbogăţesc cu adevărate
minuni patrimoniul vast al culturii şi civilizaţiei umane.
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
VD-VUI, 1985-1986

ASPECTE INEDITE ALE ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII
MUZICALE BOTOŞANENE "ARMONIA"
GHEORGHE MED lAN

In anul 1883 inginert� l Alexandru Saint-Georges, cu concursul pri
marului oraşului Teodor Boian, pune bazele primei societăţi culturale
din Botoşani - "Armonia". Purtînd un nume cu trimitere directă la
lumea muzicii, această societate îşi propunea să strîngă laolaltă pe acei
reprezentanţi ai păturii înstărite a oraşului care cunoşteau tehnica in
terpretării la diferite instrumente muzicale, în vederea propriei lor per
fccţionări, şi totodată a construirii unei orchestre care să poată oferi
protipcndadei oraşului posibilitatea de a-şi satisface gustul pentm m uzică.
Începuturile activităţii ,.Armoniei" n-au fost deloc uşoare şi este
meritul de necontestat al lui Alexandru Saint-Georges de a fi reuşit
ca, în ciuda acestora să facă din tînăra societate o instituţie viabil[\. in
Botoşani exista un număr destul de mare de iniţiaţi în arta intE:'rpre
iării instrwnentale -- cei mai mulţi desigur, amatori - dar a-i adu
na pe toţi într-un singur loc era un lucru extrem de greu de realizat.
Mulţi au răspuns prompt i niţiativei lui Alexandru Saint-Georg(•s. pe
alţii însă, acesta s-a văzut nevoit să-i adune "cu voie sau fără voie, a
ducîndu-i în trăsuri în propria sa locuinţă unde aceştia exersau şi cîn
tau , de multe ori pînă în zori" 1.
Printre pri mii care au răspuns iniţiativt>i lui Alexandru Saint-Gcor
ges şi s-au înscris în cadrul tinerei societăţi au fost pictorul Andronic
Ţăranu, profesorul de muzică Iancu Filip, "Ioan Herescu, Eduard Trem
biţchi, Mihail Fischer, dr. Tupa, C. Rugescu - violonişti, Miluţ[\ S<.�int
Georges - contrabasist, George Vrînceanu - organist dr. Arpad Hai
na!, Ioan Ghesim, Rudolf Kugler, Constantin Soroceanu, după care vor
adera şi Toma Ionescu şi I. Vlăduţ şefi de muzică militară, Ketty Cio
lac, R. Tempea, George Pădure, George Rangli, farmacistul Orchiş pianist, Ioan şi Petrică Nicoleanu - violonişti, Cristea Ciomac, Sava
Constantin Cosmo
Bolfos, inginerul Vitos - trombonist, baritonul
vici, etc.
Dintre primii conducători ai orchestre i pot fi amintiţi Hontert, P ur
sch, Benotti, Bernhart, Ioan Vlăduţ precum şi flautistul Cigallo şi
Adolf Tersch, u ltimul orginar din Sibiu şi autor a peste 1 50 de Iucr[lri
pentru flaut.�.
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Activitatea ... \rmoni<'i"' s-a c!e�Jăsurat mai bine de două decenii
respectiv J�im·i în anu l H l04 cînd f� ndatorul ei încetează din viată
într-un ca::Iru inti m , în c asa inginerului
Al. Saint-Georges, ca ti n
club rezervat exdusiv protipendadei oraşului .

Incetarea din viaţil a lui Alexandru Saint-Georges a însemnat un
moment de cu;npimă pentru "Armonia". Lipsită de un conducător ferm,
aceasta era an�eninţată cu autodesfiinţarea. Un asemenea lucru nu era
însă de dorit, mai ales în c.ondiţiile în care Botoşanii aveau realmente
nevoie de o instituţie muzicală care să vină în întîmpinarea dorinţelor
unui mare număr de iubitori ai muzicii.

intre 1904-1908 "Armonia" îşi încetează practic existenţa, ne
maiavind nici conducător, nici sediu. Se părea că ea nu se va mai pu
tea reface şi totuşi în anul 1 908, graţie efortului depus de cîţiva din 
tre membrii acesteia şi în primul rînd de avocatul Ioan Nicoleanu, "Ar
monia" îşi reia activitatea. Ţipînd cont de schimbările survenite în
sotietatea românească la început�! secolului al XX-lea, "Armonia" se
reorganizează, încetînd să mai fie o instituţie închisă, adoptîndu-şi un
statut de funcţionare şi stabilindu-şi drept obiectiv "cultivarea şi răs
pîndirea gustului de muzică între cetăţenii oraşului şi judeţului Botoşani
- scop pentru care hotărăşte - să cooptez e in sînul ei pe toţi acei ce
iubesc muzica şi voiesc a conlucra pentru răspîndirea gustului de mu
zică" :; . Prin statut erau de asemenea fixate si modalitătile de manifes
tare ale "Armoniei" între care "audiţii muzi cale fără
lată în localul
societăţii" \ concerte publice\ matinee populare, serbări, baluri, con
certe1i. De asemenea se hotăra înfiinţarea cu începere de la 1 septem
brie 1 908 a une i şcoli de muzic�i - destinată celor ce voiau să se ini
ţieze în arta muzicalii - în care urma a se preda tot ce e referitor la
muzică atit teoretic cît şi practic7•

p

In primăvara anului 1908 se produc primele ieşiri in public ale
"Armoniei" - care-şi va da concursul la concertul susţinut de doamna
general A vcrescu la 18 martie în Saloanele locuinţei Ursian8 şi · · la 1 9
aprilie la marele festival organizat de Ateneul din Botoşani9• In toam
na aceluiaşi an "Armonia" susţine primul concert public în sala Tea
trului "Popovici", obţinînd un mare şi binemeritat succes. Comentind
evenimentul, presa locală aprecia pe de o parte contribuţia adusă pe
această cale de "Armonia" la răspîndirea "gustului artistic în societatea
botoşăneană", iar pe de alta talentul unora dintre i nterpreţi. Andronic
Ţăranu, Constantin Rugescu, C. P. Nicoleanu, căpitan Misihănescu dis
tinşi in interpretarea unor piese ca : "Vals op. 64" de Chopin, "Le re
vei! de lion" de Kontzeld, "Variaţiuni pe tema Carnavalului din Vene
ţia" de Ch. Danella, "Spanische Tănze" nr. 8 d e Sarasate şi "Serenade
humoristique a l'espagnole" de H. Leonard. De asemenea, erau reliefate
meritele orchestrei, compusă, în afara celor patru instrumentişti mai
sus amintiţi, din I. I. Licu, Christian Manea, Christian Lozneanu, I. Du
descu, Amilcar Nicoleanu, A. Ciolan, A. Frunzescu, A. Tupa, I. Ivano
vici, C. Tanasyady, Eugeniu Giurgea, C. Pavel "care a dovedit în acest
concert un studiu inteligent şi aprofundat a tuturor pieselor ce a exe-
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cutat şi un progres colosal, datorat conducătorului ei dl. C. P. Nicoleanu,
care cu această ocaziune a evidenţiat că pe lîngă calităţile sale de ar
tist violonist, posedă şi calităţile unui perfect maestru de orchestră" 10.
Tot în toamna anului

societatea mmi:icală "Armonia" iniţi
şi gratuite, ce s-au ţinut de
două ori pe lună, avînd drept scop cultivarea publicului botoşănean11,
acţiune cu larg ecou în rîndul intelectualităţii oraşului mai ales, care
va avea drept consecinţă un aflux deosebit spre acţiunile organizate de
aceasta şi totodată creşterea prestigiului societăţii. Ca urmare, la cel
de al doilea concert susţinut de orchestra "Armonia" la 6 ianuarie 1909
la Teatrul "Popovici" "sala a fost plină de un public foarte ales şi nu
meros" 12 care a fost încîntat de progresele "în adevăr uimitoare" fă
cute de orchestră, care a executat întregul program "cu o preciziliJlle
demnă de artişti rutinaţi în arta muzicală" 13• Dintre piesele prezentate
la acest concert de un deosebit succes s-au bucurat "Cvartetul de sa
lon nr. 9" de Meyerbeer, "Reveuse Fontaisie" de Ch. de Beriot şi "Fan
tezie" de Terschak. Merită subliniat totodată şi faptul că la acest con
cert au debutat trei instrumentiste
Cherica Margareta Leonescu, dr.
Etschbergher şi doamna Maria căpitan Misăhănescu14.

1908,

ază o suită de audiţii muzicale publice

ln prim.ăvara anului 1909, "Armonia" iniţiază un nou gen de ac
tivitate - seratele muzicale - ţinute în sediul acesteia in casele Voi
tinovici din centrul oraşului. La prima dintre aceste serate, ţinută la
5 martie 1909, a luat parte un numeros public "care a ascultat cu o
vădită plăcere variatul şi
excelentul program al seratei executat cu
multă măiestrie de artişti diletanţi, cu o deosebită satisfacţie a apreciat
progresele continui ce le face aceastâ societate care desigur merită o
asiduă incurajare a publicului botoşănean" 15• Tot In primăvara anului
1909 "Armonia" se instalează intr-un nou local - casele Teatrului făcînd cunoscut publicului botoşănean că de la 27 aprilie va redeschide
cursurile instrumentale şi teoretice ce se predau la şcoala societăţii zil
nk intre orele 5 şi 8 seara16, Totodată îşi continuă seria de concerte
organizind la 30 aprilie al treilea concert în cadrul căruia au fost pre
zentate piese instrumentale de mare popularitate ca : "Trio pentru vi
oară, violoncel şi pian" de Haydn, "Abschied simphonie" de acelaşi com
pozitor şi Uvertura la opera Nabucudunosor de Verdi. De asemeni, a
fost prezentată in premieră şi o compoziţie originală - Potpuriu! na
ţional "Ciobănaşul" de Petre Nicoleanu, executat de orchestra societă
ţii condusă de autor "care a fost furtunos aplaudat pentru frumoasa şi
excelenta execuţie" 17.
Deosebit de activă, in anul

1909

"Armonia" a susţinut şi alte ma

nifestări artistice intre care "o grandioasă serbare populară" in Grădina
Belvedere18 şi mai multe serate muzicale19, Simţindu-se nevoia unei mai
bune activităţi - dat fiind faptul că "Armonia" se autofinanţa - in
toamna anului

1909

se alege un nou comitet de conducere şi o comisie

tehnică pentru partea muzicală. Preşedinte a fost ales Ioan Nicoleanu,
vicepreşedinte Andronic Ţăranu, iar secretar Eugenia Giurgea. In CoC-da. 24 coala 25
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misia tehnică muzicală au fost aleşi Gheorghe Rangli, Cristea Ciomac
şi C. P. Nicoleanu.20.
Mai activ, noul comitet iniţiază noi acţiuni menite pe de o parte
să răspundă solicitărilor publicului meloman · al oraşului, pe de alta să
strîngă fonduri pentru satisfacerea diferitelor necesităţi ale societăţii :
plata chiriei localului, cumpărarea de instrumente, de partituri muzicale,
C!tc., organizînd serate muzicale dansante în saloanele unora dintre ma
tii :proprietari din oraş, loterii21, hotărînd totodată ca pe lîngă orches
tră să se creeze şi un cor22. De asemenea, Comitetul s-a preocupat de
continuarea - seriei de concerte publice, organizînd la 28 decembrie
in sala Teatrului "Popovici" cel de-al patrulea concert al "Armoniei" 23.
Cu toate măsurile luate însă în anul 1 9 10 activitatea "Armoniei"
cunoaşte un oarecare regres, manifestat mai ales prin scăderea numă
rului de spectatori la concertele acesteia. Acest lucru a fost vizibil şi
la primul concert susţinut la 15 martie 1 9 10, cînd îşi face debutul corul
societăţii24, dar mai ales la cel din 30 aprilie, la care sala Teatrului "Po
povici" era aproape goală"25• Deplîngînd această stare de lucruri, presa
locală sublinia că aceasta se datora nepăsării cu care autorităţile tra
tează ,.asemenea porniri înălţătoare", neacordind "Armoniei" ajutorul
material şi moral de care aceasta avea nevoie. De asemenea, erau in
criminate acel e "instituţi i şi asociaţiuni" cărora nu de mult "Armonia"
i e dăduse concursul şi care "n-au făcut opere de reciprocitate onorînd
cu prezenţa lor concertul d i n 30 aprilie" 26. In acelaşi timp presa su
blinia că, trecînd peste faptul că a fost nevoită să se producă în faţa unei
săl i aproap e goală, orchestra a dovedit acelaşi remarcabil profesionalism
"spectatorii fiind impresionaţi de prea frumoasa execuţiune, desăvîrşită
sub toate raporturile, a bucăţilor de solo, de ansamblu şi de orchestră".
Totodată era reliefată "competenţa şi priceperea artistică! cu care publi
cul restrîns, dar ales, a primit şi apreciat bucăţile executate - ceea ce
dovedea că - nivelul publicului Botoşănean şi sub acel raport este ri
dicat la un nivel care-i face cinste" 2i.
Cu toate încercările făcute de conducătorii "Armoniei", in anii ce
lui de al doilea deceniu al secolului XX activitatea acesteia se restringe
tot mai mult, pînă la încetarea cu totul în anii primului război mondial
şi în perioada i mediat următoare. Societatea îşi va relua activitatea de
abia în anul 1 923 cînd i se pune la dispoziţie ca sediu permanent sala
de muzică a Liceului "A. T. Laurian", iar ca loc de întîlnire cu publi
cul aula aceleiaşi instituţii. Dispunînd de asemenea condiţii, la 25 mar
tie 1 923 "Armonia" îşi reia activitatea, ţinînd în aula Liceului "Lau
rian", in faţa unui public numeros, cea de a XXIII-a audiţie muzicală.
Cu această ocazie s-a produs atît orchestra cît şi corul, prilejuind presei
momentul să elogieze pe membrii acestora, care "în mijlocul multiple
lor ocupaţiuni găsesc să iatrebuinţeze o parte din timp într-un scop
atît de frumos şi folositor''. Totodată, au fost scoase in evidenţă meri
tele celor doi conducători ai orchestrei şi corului - Petre Nicoleanu şi

respectiv Grigore Mihail Posluşnicu - care-şi puneau "in serviciul pu
blicului talentul şi arta lor" 28,
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Activitatea "Armoniei" intrase pe făgaşul normal, întîlnirile cu
publicul se ţineau cu regularitate, dar în anul 1 924 un nou eveniment
o va perturba, moartea preşedintelui ci şi a dirijorului orchestrei în
acelaşi timp, Petre Nicoleanu. Conducerea este preluată de profesorul
Grigore Mihail Posluşnicu, dar acestuia i-au trebuit cîţiva ani pentru
a o repune în activitate. Lui Gr. M. Posluşnicu i se datoreşte nu numai
readucerea în viaţa cultural[\ a Botoşanilor a ,,Armoniei" ci şi reorgani
zarea acestei societăţi, care din 1 929 îşi creează şi o trupă de treatru
schimbîndu-şi totodată denumirea în "Societatea de muzică şi teat'ru
Armonia". Semnificativ pentru noua direcţie de activitate a "Armoniei"
este apelul lansat de conducerea acesteia către publicul botoşănean prin
care, vechii membri ai societăţii cît şi ... orice intelectuali care ar dori
să devie membri si să manifeste in latura muzicală sau teatrală" 29 erau
rugaţi să se adreseze conducerii "Societăţii de muzică şi teatru Armonia"
spre a fi cuprinşi în formaţiile acesteia. Apelul a găsit ecou favorabil
î n rîndul publicului botoşănean, aşa incit din anul 1934 societatea se
putea prezenta în faţa publicului nu numai cu orchestră şi cor ci şi cu
o trupă de teatru. Astfel, la jubileul societăţii din 16-18 septembrie
1934 trupa de teatru a prezentat în aula Liceului Laurian două spec
tacole cu opera comică "Baba Hîrca" de Matei Milo30, iar în 1935 la
Teatrul "Eminescu" comedia "Chestia· Stănescu" 31•
Din toamna anului 1934 "Armonia" s-a mutat într-un nou sediu
în centrul oraşului în clădirea în care se afla secţia locală a partidului
naţional ţărănist32, unde · dispunea şi de spaţiul necesar manifestărilor
publice. In noul local "Armonia" deschide la 3 decembrie şi un conser
vator de muzică, iar în 1935 scoate prima promoţie de absolvenţi, re
marcîndu-se dintre aceştia "tînărul Isăcescu şi domnişoara Budeanu care
au vădit talent auditiv în grelele studii de dicteu muzical"33. Pentru
anul şcolar 1935-1936 conservatorul îşi propunea să-şi deschidă cursu
rile la 15 septembrie şi să pregătească tineri pentru interpretarea la un
număr sporit de instrumente intre care corn, piston, clarinet, oboi, etc.34•
In 1935 şi 1 936 activitatea "Armoniei" continuă, dintre manifes
tări putînd fi amintită cea din 27 mai 1936 de la Teatrul "Eminescu",
cînd au fost prezentate o piesă de teatru, mai multe lucrări corale ro
mâneşti, precum şi două recitaluri de cîntece populare şi lucrări din
d iverşi autori străini - Verdi, Mendelsohn, Kiicker Abat - susţinute
de Varea Neaga, absolventă a conservatorului din Iaşi acompaniată la
pian de Didia Saint-Georges şi de baritonul N. Isăcescu35,

�

In 1 36 Arm�nia începe să ţie confru tată din nou cu mari greu
�
..
taţt materiale. Cotlzaţule
membrllor erau msuficiente pentru susţine
rea unei activităţi normale, iar "nepăsarea publicului" 36 era de natură
să paralizeze orice iniţiativă. Din aceste motive in anul 1936 Armo
nia" este nevoită să-şi
caute un alt sediu, iar pentru
intreţi ere se
vecle silită să apeleze la primăria oraşului pentru incheierea gratuită a
sălii Teatrului "Eminescu" spre a da spectacole corale din ale căror
�

.

�

beneficii să-şi poată acoperi cheltuieliJe37, In acelaşi scop, in 1 937 "Ar
monia" işi extinde activitatea şi-n localităţi rurale ale judeţului. Astfel,
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la 20 iulie organizează în satul Cristeşti o şezătoare culturală urmată
de o petrecere cu hore româneştf18, iar la 5 septembrie o şezătoare cul
turală in cadrul căreia s-au produs corul şi echipa de teatru cu piesa
,,Nu mă-n sor", urmată seara de o petrecere cu hore şi jocuti româ
neştil!1. Totodată in vederea strîngerii sumei de 6 000 lei necesare plăţii
chiriei localului pentru perioada 23-IV - 26-X
1937 solicită şi ob
ţine gratuit sala Teatrului "Eminescu", unde la 26 mai prezintă o piesă
de teatru40• De asemenea, în zilele de 18-19 decembrie organizează la
Teatrul "Eminescu" sărbătoarea datinelor româneştiH.
Manifestările din anul 1937 sint printre ultimele organizate de "Ar
monia", eare din 1938 îşi încetează practic activitatea. Au concurat la
aceasta mai mulţi factori intre care grelele probleme materiale cărora
tot mai anevoios li se putea face faţă, scăderea numărului de membri şi
nu în cele din urmă lipsa unor conducători de talia lui Alexandru Saint
Georges, Ioan Nicoleanu sau Grigore Mihail Posluşnicu, care prin entu
ziasmul lor să poată impune continuarea activităţii în ciuda tuturor ob
stacolelor.
"Armonia" s-a desfiinţat deci, dar nu ca o instituţie oarecare, ci
ca una care-şi făcuse cu prisosinţă datoria. Ea a avut meritul de a fi con
tribuit la stimularea vieţii spirituale a Botoşanilor, de a fi format un
mare număr de instrumentişti, corişti etc. Şi dacă in anul 1 955 in Bo
toşani a putut lua fiinţă orchestra filarmonică a cărei activitate conti
nuă şi astăzi, aceasta se datoreşte şi "Armoniei" care a cultivat un pu
blic meloman ce a impus creearea unei astfel de instituţii.
-

NOTE
1 Tiberiu Crudu, Botoşanii in 1932, Botoşani, 1932, p. 47.

2

Ibidem.

Statutele Societăţii Muzicale .,Armonia" Botoşani, 1908, p. 3.
' Idem, p. 6.
5 Idem, p. 8.
6 Idem, p. 9.
7 Idem, p, 8.
a
Gazeta Botoşanilor" an 1, nr. 23, 22 martie 1908.
9 Ibidem.
IO " Gazeta Botoşanilor", an. 1, nr. 44, 1 1 octombrie 1908.
1 1 Idem, an. Il, nr. 5, 15 noiembrie 1908.
12 Idem, an II, nr. 13, 17 ianuarie 1909.
13 Ibidem.
M Ibidem.
tS "Gazeta Botoşanilor'" an. Il, nr. 20, 7 martie 1909.
16 Idem, an. II, nr. 26, 25 aprilie 1909.
T7 Idem, an. II, nr. 27, 2 mai 1909.
18 I dem , an. II, nr. 32, 6 iunie 1909.
1P Idem, an III, nr. 3, 7 noiembrie 1909.
2D Idem, an. III,. nr. 2, 31 octombrie 1909.
2 1 Idem, an 3, nr. 18, 6 februarie 1910.
3

"
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Idem,an. III, nr. 2 1 , 20 martie 1910.
I dem, an. III, nr. 11, 6 i anu ari e 1 9 1 0.
111 Jdem, an. III , nr. 2 1 , 20 martie 1910.
25 Idem, an. III, n r. 20, 9 mai 19 10.
26 Ibidem.
27 .,Gazeta Botoşanilor", an. I I I, nr. 28, !) mai 1 9 10.
28 " Drapelul BotoşaniJor", an·. V. nr. 54, 1 aprilie 1924.
29 " Informatorul" , an. IV, m·. 15, 1 3 septembrie 1934.
30 .,Românul", an. I , nr. 15, 1 3 septembrie 1 934.
3 1 "Reformatorul", an. III, nr. 1 1 0, 24 mai 1935.
32 Idem, an. 1, nr. 24, 1 5 noic>mbrie 1 934.
:n .,Românul", an. I I , nr. 3, 20 i unie 1 935.
3-1 Ibidem.
:ts
.,Reformatorul", an. III, nr. l J O, 24 mai 19:16.
36 Idem, an. 1, nr. 35, 16 decembrie 1 934.
37• ArhStBt, dosar 4/1936, p. 1 ; dosar 1 47/1 936, p. 16.
J& Arhstst, Fond Prefectura judeţului Botoşani, dosar 25/1 9:17, fila 1 7 9.
39 ArhStBt,
P refectura judeţului Botoşani, dosar 25/1937, fila 238.
�o ArhStBt, Fond P rimă ria Botoşa ni, dosar 3/1937, fila 189.
H ArhStBt, Fond Primăria Bot�ni, dosar 3/1937, fila 316.
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ASPECTS OF THE ACTIVITY OF THE MUSIC'A L ASSOCIATION
.,ARMONIA" FROM BOTOŞANI

Swnrnary
!I'his dissertation prest>nt<> some of
.,Armonia", from Botoşani, .begining with
thirties of our century. The paper po i n ts
bution to the public cultivation and the
toşani .

the activity ·of the musical association
its fundation - in 1883 - un tia the
especially on the "Armonia" is contri
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
VR-VIII, 1985-1986

ALEXANDRU ODOBESCU ŞI UNELE PROBLEME
DE ISTORIA ARTEI MEDIEVALE ROMANEŞTI
ALEXANDRU ANDRONIC
IOAN OLARU

Literat, istoric şi critic de artă, Alexandru I. Odobescu (1834-1895)
de la a cărui naştere a trecut un veac şi jumătate şi nouăzeci de ani de
la moarte 1, ocupă, datorită spiritului său enciclopedic, un loc de frunte
in cultura românească 2,
Prin opera sa ştii nţifică şi literară, Alexandru Odobescu a făcut
cunoscut măreţul crez în progresul necontenit al poporului nostru, aşe
zind creaţiile artistice româneşti alături de capodoperele de valoare uni
versală, subliniind, odată mai mult, apartenenţa noastră, încă din an
tichi tate, l a lumea civilizată europeană.
Alexandru Odobescu s-a impus la vreamea sa nu numai ca li terat
ci şi ca istoric şi specialist de prestigiu în arheologie3, istoria a rtelo r4,
heraldică\ diplomatică6, epigrafie7, desfăşurînd, totodată şi o bogată ac
tivita te pe tărîmul răspîndirii în masele largi a cunoştinţelor de istorie
ca autor de manuale şcolare.
Preocupările sale variate, bazate pc o profundă cultură, formată
"în mediul emigraţiei româneşti dominată de personalitatea lui N. Băl

cescu" 8, 1-au aşezat printre istoricii noştri de seamă din acea perioadă
deosebit de importantă a istoriografiei ro m âneşti , cînd s-au pus bazele
documentării ştiinţifice prin publicarea colecţiei de documente istorice
din ţara noastră şi străinătate.
ln această ordine de idei merită a fi subliniat faptul că lui Ale
xandru Odobescu i-a revenit dificila sarcină de a depista şi apoi copia
documentele referitoare la istoria poporului român, aflate în arhiva Mi�
nisterului de externe din Franţa. Munca sa a fost fecundă şi s-a con
cretizat prin publicarea documentelor respective în volume masive din
vestita colecţie iniţiată de Eudoxiu Hurmuzaki.
Exponent al şcolii romantice în istoriografia noastră Alexandru 0dobescu prin erudiţie şi mai ales prin preocupările din domeniul isto
riei artei şi esteticii ocupă în cultura noastră un loc de frunte vădind
încă din tinereţe aptitudini deosebite în domeniile interpretării istoriei
artelor in general şi a artei româneşti medievale în special.
Biografia sa menţionează cu lux de amănunte preocupările sale
încă din frageda vîrstă de 1 7 ani de a descifra în vastul labirint al is
toriei artelor creaţia de geniu, în care direcţie se evidenţiază în chip
pregnant prin conferinţa "Viitoru l artelor în România" ţinută în 1851
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la Paris sub auspiciile societăţii studenţeşti româneşti, ceea ce i-a pri
lejuit expunerea propriei sale concepţii estetice.
Ideea centrală a conferinţei o constituie demonstrarea că arta este
,.expresia simţurilor unui întreg popor", iar rolul ei este de a înălţa a
ceste simţuri, aşezind orice popor pe planul întîi al creaţiei artistice.
Prin această demonstraţie Alexandru Odobescu se înalţă pe treptele su
perioare ale eseului estetic. Făcînd o incursiune in principalele ramuri
ale artei : muzică, pictură, sculptură, arhitectură şi artele aplicate, A
lexandru Odobescu a reliefat viabilitatea şi permanenţa artei atunci
cînd aceasta exprimă aspiraţiile unui popor "către o lume de tot nouă
şi visată de noi toţi", cind moşteneşte tot ceea ce este bun şi nobil de
la arta tradiţională.
Expunerea, punctată de aluzii directe privind reflectarea artei in
mediul românesc la acea vreme, dovedeşte că autorul, deşi tînăr, poseda
cunoştinţe temeinice în domeniul artei universale, permiţîndu-i să se
mişte cu uşurinţă în epocile antice, medie şi a renaşterii şi să facă apre
cieri competente şi temeinice
despre operel e şi
artiştii de seamă ai
lumii.
Concepţia estetică a lui Alexandru Odobescu este superioară con
ceptului militant al curentului Daciei literare şi al Propăşirii, deoarece
lărgeşte şi adinceşte concepţia in ideea că arta trebuie să fie şi naţio
nală şi populară. Alexandru Odobescu este primul dintre români care
fundamentează temeinic, ca nimeni altul înaintea lui, concepţia despre
artă în general, bazîndu-se pe o arie foarte întinsă de cunoştinţe in toa
te domeniile artei.
Aceste idei sănătoase s-au m aturizat apoi în minunatele pagini al e
care purtind pecetea unei puternice origi
nalităţi, este mai curind un eseu în domeniul artei universale. Expresie
a unui mare talent artistic, minunata şi încintătoarea povestire, in care
vînătoarea este urmărită ca sursă de inspiraţie in operele artistice ale
lumii, Pseudo-Kineghetikos impresionează în egală măsură prin erudiţie
şi talent literar.

}'alsului tratat de vînătoare,

Alexandru Odobescu, cunoscind mai toate ascunzişurile variatului
drum al istoriei universale, totodată şi al culturii universale, comen
tează cu deosebită competenţă şi mare sensibilitate artistică princ ipalele
creaţii ale artei universale, inspirate de vînătoare. In acest scop Alexan
dru Odobescu se opreşte asupra sculpturilor Diana cu ciuta şi Diana de
Poitiers, prilejuindu-i o incursiune în arta antică, in pictura orientală,
şi occi dentală in muzică, invocînd in cele din urmă imensitatea şi li
niştea dmpiei muntene, o inegalabilă inspiraţie artistică, ceea ce ne re
levă o amplă şi profundă sensibilitate estetică. "Cînd soarele se pleacă
,

spre apus., cînd amurgul serii incepe a se destinde treptat peste pustii...
cind un susur noptatic se înalţă pe faţa pămîntului... ca o slabă suspi
nare ieşită din sînul obosit al naturii, atunci, din înălţimile văzduhului,

zboară,

cîntînd a lor doine,

lungi şiruri de cocori,

brîne şerpuinde de

acele păsări călătoare, în care divinul Dante a întrevăzut graţioasa ima-
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ginc a stolului de suflete duioase de unde se desprinde, spre a-�i de
plînge restriştea gingaşa lui Francesca" 9.
Eseistul, subtilul gînditor descriind apoi grupul statuar Laokoon
subl iniază măreţia spiritului antic reflectat, fără îndoială, în propria
sa cunoaştere profundă a Renaşterii. De aceea, în prelegerile de la Uni
versitate Odobescu face o amplă descriere a acestui grup statuar, în
care, ca şi Winckelmann, vede o deosebită creaţ ie artistică in plan uni
versal şi anume "minunatul simţămint estetic al anticilor care-i învaţă
să tăinuiască sub o figură cu trăsături liniştite adîncile suferinţe ale
trupului şi sufletului". Alexandru Odobescu era pe deplin convins, aşa
cum era de altfel şi lumea cultă din acea vreme, că grupul Laokoon
reprezenta una din capodoperele antichităţii. După informaţia lui Les
sing "artistul a lucrat cu scop ca să ajungă la cea mai înaltă frumu
seţe", subliniază Alexandru Odobescu adăugînd : "Lessing ne-a făcut s{l
înţelegem că admiraţiunea noastră poate fi egală" şi pentru poezie şi
pentru sculptură, atunci cînd opera de artă, prin mijloacele sale pro
prii ne transmite, ceea ce numim noi astăzi - un mesaj. Cu cîtă intu
iţie, a unui adevărat om de ştiinţă, criticul de artă Alexandru Odobescu
afirma in faţa unui auditoriu dornic de a se cultiva, că lumea modernă,
după ce ascultase glasurile pline de farmec ale lui Dante şi Petrarca,
se tn�zea ca din tr-un somn lf'targic, pentru a asista la plămădirea ope
relor create de titanii omenirii : Michel Angelo, Leonardo da Vinei, Ra
fael Sanzio.
Şi ca o încununare a recunoaşterii meritelor creaţiilor artistice
din secolul Renaşterii, criticul de artă şi esteticul Alexandru Odobescu
nu putea să nu fie impresionat profund de creaţia artistică medievaW
românească, mai ales din veacul XVI.
Acordînd o deosebitf1 importanţă creaţiei artistice din Ţările Ho
mâne atit in domeniul picturii murale cit şi in iconografie şi miniatu
ristica manuscriselor, Alexandru Odobescu se oprea cu adîncă venera
ţie in faţa acelor opere care atingeau perfecţiunea sub raportul uma
nului . El este acela care sublinia "meritele impunătoare ale vechilor
iconari români din al XVI-lea secol" exprimate cu o mare forţă artis
tică în iconografia medievală românească.
Consideraţiile lui Alexandru Odobescu in domeniul istoriei artei
medievale româneşti sînt elocvente, deoarece a afirmat cu convingere :
"Am văzut şi am admirat adesea, sub titlul consacrat de Pietis, opere
de mare valoare artistică insă nici una nu mi-a destăinuit. . . un aşa viu
şi fraged simţămînt al pateticului exprimat prin penel ca iconografia
din schitul Ostrov, pe apa Oltult.ti sub stincile Ooziei. "Deşi am avea
şi alte dovezi de dat, ea singură ne-ar fi de ajuns să afirmăm cu tărie
că artele grafice au avut la noi in trecut interpreţi de o mare valoare
artistică" to.
Astfel, mesajul artei noastre medievale româneşti a fost eviden
ţiat de Alexandru Odobescu prin juxtapunere neostentativă, reală �i
profund estetică, a unor valoroase opere ale artei universale cu unde
din creaţiile picturii murale şi iconografice româneşti din acel minunat
şi neîntrecut veac al renaşterii artistice româneşti.
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De aceste tradi t. i i ale a r tl i medievale românesti nu este străină
nici creaţia artistici't românească din epoca m od ern ă dovadă fiind şi
splendida Picta pictată de T att are scu şi grupul său de iconari pe pere
tele de sud al bisericii Domneşti, ct itoria lui Ştefan cel Mare din Vaslui.
Această oper{t recent renovată ll este o creaţie de înaltă şcoală pictu
rală academică şi de o profundă emoţie artistică 'şi dovedeşte ceea ce a
firmase pertinent Alexandru Odobescu, că am avut, într-adevăr, in
terpreţi de o mare valoare estetic{t.
'

'

,

NOTE
1 Comunicare prezen;tată la cea de a VI I I -a sesiune anuală de comunicări
ştiinţifice Acta Moldaviae Meridionalis de la Vaslui din 7-8 decembrie 1984, c u
pri lejul aniversării a 150 de ani de la naştere (1834).
2 Alexandru Odobescu, Scrieri literare şi istorice, voi. I-I I, Bucureşti , 1 887,
D. Păcurariu, Alexandru I. Odobescu, B ucureşti, 1966.
3 A:Iexandru Odobescu, Notice sur les antiquites de Ia Roumanie et catalo
gue de l'expositon universelle de Paris de 1867, Paris, 1868 ; idt>m, Pannonia es
Dacia regeszete erdemei, în Archaeologiai Ertesito, Budapesta, VII, 1869 ; idem,
Bibliografia Daciei, în Columna lui Traial\, III, 1 872, nr. 22 ş i 24 ; idem, Istoria
i dem , Antichităţile judeţului Ro
Arheologiei, Bucureşt i , ed. J, lll 7 7, ed. II 1 96 1 :
manaţi, Bucureş t i , 1 878, iclem, Împăratul Traian după monumente arheologice, în
Convorbiri Li tem r·e, IX, 1887.
" Alexandru Odobescu, Arnota districtului
Vilcea,
în Ateneul Român, I I ,
1 968-1969 ; idem, Studii arheologice asupra artelor î n România, î n Column,a lui
Traian, V, 1874, nr. 4 ; idPm, Antkhităţi scitice, în Analele Academiei Române.
Memoriile secţiei U.,rice, s. I I , t. XI, 1878 ; idem, Le tresor de Petrossa, voi.
1-III, ed. 1, Paris, 1889-1900.

5 Alexandru
i908, nr. 1 .
6

Odobescu,

Heraldica naţională,

în

Convorbiri literare, 42,

Documente privitoare l a istoria românilor culese d e Eudoxiu d e Hurmuzaki,

::)uplimentul 1/2 şi 1/3, Bucureşti 1885 Ş i 1889.

7 Alexandru Odobescu, Inscripţia lui Ştefan cel Mare de la Curţile dom
n eşti din Hîrlău, în Revista pentru istorie, arheologie şi filologie, l aşi, 1 (1882),

p, 178-180.

Alexandru Odobescu, în Enciclopedia istoriografiei
a C(onstantin) P(reda),
1·omâneşti, Bucureşti, 1978, p. 242-243.
9 Alexandru Odobescu, Pseudo-Kineghetikos, Ediţia L. Baconsky, Bucureşti,

Ed. Minerva, 1974, p. 16.

10 1 . Olaru, Al. Andronic, Un important monument de artă medievală ro
mânească : Biserica Domnească din Vaslui, Comunicare prezentată la a VIII-a
sesiune anuală de comunicări ştiinţifice Acta Moldaviae Meridionalis, di n 7-8

decembrie 1984, cu prilejul apropiatului semi-mileniu al ctitoriei Ştefăniene (1490).
11

Renovările

efectuate

au

fost

prilej uite de împrejurări de forţă major'ă
1986, cînd p ictura din interior a s uferit
parţial. Renovările de artă plastică au fost încredi nţate specialiştilor în baza re
comandării Comisiei speciale de sub egida Patriarhiei României în persoana pic
torului diplomat ş i autorizat în lucrări de frescă şi tempera Romeo Potoroacă,
căruia îi aducem sincere mulţumiri şi pe această cale pentru executarea irepro
şabilă a lucrării încredinţate.

in urma cutremurului din anii lOii ş i
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
VII-VIII, 1985-1986

IOAN ANTONOVICI, CULEGATOR ŞI VALORIFICATOR
DE DOCUMENTE DIN ISTORIA BIRLADULUI

MIHAIL IONESCU

Bîrladul e unul din oraşele ţării cu un trecut insemnat, jucînd un
rol important de-a lungul istoriei sale, atît din punct de vedere econo
mic cît şi cultural.
Dezvoltarea economică se datoreşte faptului, că mult timp, Bîrla
dul a fost capitala marelui vornic al Ţării de Jos. Fiind situat în calea
principalelor drumuri comerciale, care legau occidentul cu orientul, a
avut toate condiţiile pentru a dezvolta un comerţ infloritor.
La inceputul secolului XIX, schimbările survenite in cele două
principate, au dus la apariţia primelor forme de economie capitalistă
şi la formarea unei pături burgheze interesate in dezvoltarea economiei.
Elementele burgheze şi cele din rîndul boierimii adepte de inoiri,
vor sta la baza evenimentelor, care vor duce Principatele pe calea eco
nomiei capitaliste. In acest proces de transformări economice prin care
au trecut Pricipatele Române, Bîrladul nu a stat inactiv. Din rîndurile
populaţiei bîrlădene s-au afirmat o serie de personalităţi, care vor juca
un rol important în desfăşurarea evenimentelor de la 1848 şi in lupta
de pregătire şi înfăptuire a Unirii. Dintre ei se remarcă in mod deose
bit fraţii Codreanu, Manolache Epureanu Costache, Iorgu Radu şi alţii.
Astfel, Bîrladul la mijlocul secolului XIX îşi recapătă importanţa de
odinioară, devenind un oraş, unde multe inimi băteau pentru inoirile
aşteptate de toţi.
Importanţa economică şi politică a oraşului, a dus la dezvoltarea
unei intense vieţi spirituale. Rolul pe care l-a jucat in cultura Moldovei
in a doua jumătate a secolului XIX merită remarcat din plin.
La Birlad in 1832 a luat fiinţă şcoala publică de băieţi, apoi au
apărut şi alte şcoli care vor contribui la educarea tinerimii. Dintre ele
menţionăm clasul Real al Codreanului (1846) care din 1864 s-a trans
format in liceul de astăzi, care in 1971 şi-:-a sărbătorit 125 de ani de
existenţă, Feprimindu-şi numele fondatorului său "Gheorghe Roşea Co
dreanu". Tot Nicolae Roşea Codreanu a contribuit şi la înfiinţarea Şco
lii profesionale de fete, lăsînd prin testament "şase mii de galbeni pen
tru înfiinţarea unei şcoli de fete aicea în Birlad". Aceste donaţii care
au stat la baza înfiinţării de instituţii de cultură au fost făcute cu in
tenţia nu numai de a contribui la ridicarea culturală a populaţiei bîrlă
dene, ci şi la dezvoltarea continuă a ţării. Astfel, Nicolae Roşea Cahttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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dreanu arăta în testamentul său : "Binefacerea şi dorinţa de a vede pa
tria mea neatîrnată şi pusă pe o cale de fericire mai statornică, au fost
din frageda-mi copilărie şi va fi pînă la cel din urmă minut al -vi etii
mele singura idee ce mă va îndeletnici" 1 ,
O contribuţie importantă la dezvoltarea culturii bîrlădene a avut-o
un grup de profesori ardeleni, revoluţionari paşoptişti emigraţi în
Principatele Române. Unul din aceştia mărturiseşte că : "n-am ve•it
pentru mine pe pămîntul acesta. Am venit să lucrez şi eu pentru re
naşterea neamului" 2• Veniţi la Bîrlad ca urmare a prigoanei Imperiului
habsburgic, Ştefan Neagoe, Stroe S. Belloescu şi Ioan Popescu vor
pune tot sufletul pentru progresul cultural al oraşului. Prin străduinţa
acestor dascăli de pe băncile şcolilor bîrlădene s-au ridicat personalităţi
marcante ale culturii româneşti ca Al. Vlahuţă, Al. Philipide, Paul Bu
jor, G. Ibrăi leanu, V. Pârvan şi alţii.
Firul tradiţiei culturale a oraşului purtat de oameni de mare cul
tură şi doritori de ea este continuat de o serie de publicaţii de presti
giu, care au făcut cunoscut oraşul prin contribuţia lui modestă, dar efi
cientă, bucurindu-se la timpul lor de o bună apreciere. Astfel, este
revista pedagogică "George Lazăr", rezista literară "Paloda" (cu supli
mentul "Paloda literară"), culminînd cu "Făt Frumos", revista lui G.
Tutoveanu, E. Gîrleanu şi D. Nanu. Această activitate este continuată
in cadrul societăţii "Academiei Bîrlădene", infiinţată in 1915 de G. Tu
toveanu, T. Pamfile şi Toma Chiricuţă.
In cadrul acestei activităţi culturale, un rol important l-a avut
episcopul Iacov Antonovici. Alături de activitatea didactică, în calitate
de profesor la Liceul Codreanu şi publicistică, se studiază preocuparea
permanentă de a depista, culege şi publica documentele care privesc
istoricul Bîrladului şi a regiunii înconjurătoare. Este demn de menţionat
faptul că opera lui 1. Antonovici a reprezentat pentru oraşul Birlad a
ceeaşi valoare cum pe plan naţional a avut-o 1. Bogdan, M. Costăchescu
şi Gh. Ghibănescu. Toţi aceştia au adunat documente din cele mai di
verse domenii privind istoria unor oraşe sau a intregii Moldove şi au
publicat bine cunoscutele colec·�i de documente.
Ioan Antonovici s-a născut la 8 noiembrie 1856 în cătunul Simili
şoara, comuna Bogdana, judeţul Tutova. Şcoala primară o începe la
Bogdana, o continuă la Chiţoc şi o termină in 1872 la Birlad, la Şcoala
nr. 1 de lîngă biserica Vovidenia. Intre 1872�1876 a urmat cursurile
Seminarului din Ruşi, iar intre 1 876-1879 pe cele ale Seminarului Ve
niamin din Iaşi. In 1 880 este numit diacon la biserica "Sf. Ilie" din Bir
Iad, iar în 1881 preot al ei. Intre 1885-1892 urmează Facultatea de te
ologie din Bucureşti, unde işi ia licenţa cu teza "Sclavia şi creştinismul"
Paralel cu studiile teologice frecventează cursuri de filozofie, is
torie, arheologie şi epigrafie. Intră in învăţămînt mai intii ca institutor
la pensionul praf. 1. Popescu din Bîrlad, apoi, in 1881, profesor la Şcoa
la secundară de fete "Neculai Roşea Codreanu" şi Extematul secundar
de fete din Bîrlad, şcoli la care a funcţionat 37 de ani. Datorită pregăti
rii sale multilaterale şi competente devine episcop al Eparhiei Dunărea
·
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de Jos în 1 923, iar din 1 924, episcop al Huşilor3• I. Antonovici, datorită
cunoştinţelor sale vaste şi a contactului permanent cu personalităţi mar
cante ale neamului românesc, şi-a dat seama de importanţa pe care o
prezintă adunarea şi publicarea documentelor privind trecutul istoric
al neamului.
Astfel, aplicarea acestor idei fructuoase pentru istoricul meleagu
rilor bîrlădene s-a soldat cu publicarea cunoscutelor "Documente bîr
lădene", principala sa operă, în cinci volume, rod al unei munci fervente
şi pline de rezultate.
Primul volum" a apărut în 1 9 1 1 la Bîrlad. El cuprinde cărţi dom
neşti de scutiri, acte de proprietăţi, inscripţii şi însemnări adunate de
la bisericile din oraşul Bîrlad.
Toate aceste mărturii istorice, de la 1 700 încoace, cuprind datt�
de mare preţ, nu numai pentru trecutul lăcaşurilor bisericeşti, dar şi
pentru trecutul oraşului. Fiecare document care a fost tradus din limba
slavă, are la început un rezumat în care se prezintă pe scurt cuprinsul
actulu i, apoi urmează transcrierea sa în întregime. Unele documente
au la sfîrşit şi o notă în care se dau explicaţiile asupra conţinutului
sau a locului de găsire a actului. De asemenea, in acest volum, sînt
cuprinse şi inscripţiile găsite pe icoane, potire şi din cărţi religioase,
păstrate in bisericile oraşului, cel mai vechi document, e datat din
1 71 2, fiind un act de scutire de dajdie emis de domnitorul Nicolae
Mavrocordat, găsit la Biserica Domnească din oraş.
Al doilea volum 5, apărut in 19 1 2, tot la Birlad, cuJ)I'inde actele
de proprietate ale Casei Obştei Tîrgului Birlad. Aceste acte de proprie
tate, în 1905, au fost depuse la Academia Română de către Nicolae Ni
corescu. De aici aflăm că cel mai vechi document, este hrisovul din
anul 1495, prin care Ştefan cel Mare, în interesul ridicării şi a Sl.\Sţi
nerii oraşului Birlad, pe de o parte înseamnă şi hotărăşte ocolul cu
satele ce trebuiau să fie sub ascultarea acestui oraş, iar pe de altă parte
acordă birlădenilor anumite privilegii.
In acest volum intilnim aceeaşi muncă conştiincioasă de traducere
a actelor, de a prezenta pe scurt conţinutul lor şi de a aduce clarificări
în ce priveşte problemele la care se referă documentele.
Al treilea volum 6, cuprinde acte de proprietate ale moşiilor boieri
lor Pălădeşti. Referitor la conţinutul volumului al III-lea din "Docu
mente", tncă de la apariţia primului volum, in prefaţă, Ioan Antonovici
scrie : "Voi publica pe acele documente găsite pe la diferite persoane
particulare care au sau au avut proprietăţi înlăuntru, sau tn impreju
rimile oraşului Birlad" 7• Toate actele dm volumul acesta sint de un
mare preţ, nu numai pentru cunoaşterea familiei Pallady, dar mai ales
pentru oraşul Birlad, a cărui viaţă a fost şi este strins legată de aceea
a satelor apropiate sau mai depărtate, din judeţul Tutova şi chiar din
alte părţi. Actele de proprietate ale moşiilor boierilor Pălădeşti, provin
de la moşiile ce aceştia le deţineau in ţinutul Tutova, indeosebi, dar
şi tn ţinuturile Vasluiului, Tecuciului şi Putnei. Acestea sint acte de danie,
de întărire, de vînzare provenite dir r.ancelaria domnitorilor Moldovei
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sau de la diferite persoane particulare. Toate documentele sînt aşe
zate cronologic, constatindu-se aceeaşi muncă migăloasă ca şi la pre'
cedentele volume.
Volumul al patrulea 8 a apărut in 1924 şi cuprinde acte de la şol
tuzi şi dregători ai Bîrladului şi alte acte vechi din secolele XV-XIX.
De aici aflăm că cel mai vechi şoltuz bîrlădean este Hârlea, menţionat
la 1434, iar cel din urmă, Ioan, la anul 1 757. Actele emise de şoltuzii
:;; r dregătorii bîrlădeni, descriu
intensa activitate economică şi politică
ce se ducea în tîrgul Bîrladului începînd cu secolul XV şi pînă la sfîr
şitul secolului trecut. Volumul cuprinde şi indicii a numelor de persoa
ne, de lucruri, nume topice şi expresiuni de limbă.
Ultimul volum 9 cuprinde documente diverse adunate de autor cu
ocazia participării la diferite manifestări de cultură, adunări bisericeşti,
testamente, legate, etc. In primul rînd sînt două condici de socoteli,
cuprinzînd inventarul bunurilor şi socotelile propriu-zise, a două bise
rici din Bîrlad, Sf. Nicolae şi Sf. Voievozi, pe anii 1827-1861. Apoi
sînt reproduse acte provenind de la şco�le aflate pe lîngă bisericile din
oraşul Bîrlad, în anul 1 847. Urmează răspunsurile Epitropilor date Pro
toeriei în 1 872, asupra datelor cînd s.;.au zidit bisericile din Bîrlad,
pentru fiecare în parte. In conti nuare . sînt actele provenite din sino
dicele bisericilor bîrlădene, care dau •ndicaţii asupra ctitorilor, bine
facătorilor şi celor care au contribuit , la construirea şi repararea de
1
biserici.
Importante sînt testamentele şi !�atele făcute de diferite persoa
ne in folosul unor instituţii culturale şi filantropice din Bîrlad. Men
ţionăm în acest sens că sînt reproduse · testamentul comisului Gheorghe
Roşea Codreanu şi testamentul nobilu}ui Nicolae Roşea Codreanu, cei
doi boieri Codreni care şi-au avut part�a lor de contribuţie la creşterea
vieţii spirituale a Bîrladului.
Volumul se incheie cu un capitol de panaghirice şi necroloage cuprinzînd articole şi cuvîntări apărU;te în ziarele vremii, cu ocazia
morţii unor oameni de seamă bîrlădeni • ca Ioan Popescu, Ştefan Neagoe,
Stroe Belloescu, şi un capitol de Me111orii, interesante fiind memoriile
lui Ioan Vasiliu care descria trecerea unei oşti turceşti prin Bîrlad.
Culegerea de "Documente birlădepe" este şi va rămîne baza cer
cetărilor cu privire la acest vechi şi i nlteresant oraş, precum şi la toată
regiunea înconjurătoare.
Privind regiunea înconjurătoare !B îrladului, in afara menţiunilor
din volumele de "Documente bfrlădenb ", Ioan Antonovici a mai scris
un volum de documente intitulat "Documente de ale
fostelor schituri
Orgoeştii, Bogdăniţa, Pîrveştii, Cîrţibaşii şi Minzaţii din judeţul
Tutova" 10•
Despre documentele Orgoeştilor, �utorul spune că le-a copiat din
tr-o condică, ce i-a fost împrumutată de Ghenadie Enăceanu, decanul
facultăţii de Teologie din Bucureşti, condică intitulată : "Documentele
Sfîntului Schit Orgoeştii-noui, a Sfintei Mănăstiri Neamţul, din Ţinu
tul Tutovei, prescrise acum de pe vechile originale in vremea Prea cuhttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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viosului Arhimandrit Chir Gherasim, Stareţul acestor Sfinte Mănăstiri
Neamtul i Secu Anul 1857" 1 1.
f n lucrarea sa face istoricul fiecărui schit, cine l-a ctitorit, şi dez..
voltarea sa ulterioară, apoi se transcriu actele privitoare la schitul res
pectiv. Sînt acte de întărire şi de danie de la Domnitori de la diferite
persoane particulare.
O altă lucrare a lui I.Antonovici a apărut cu prilejul jubileului
de 50 de ani a Liceului "Gheorghe Roşea Codreanu" şi a inaugurării
statuii lui Neculai Roşea Codreanu 12• ln prefaţa lucrării autorul mărtu
riseşte că, în vederea acestor sărbătoriri s-a hotărît să scrie această
carte despre fraţii Codreni. In acest scop a întreprins asidue cercetări
la Dealu-mare şi la Văleni, unde dînşii şi-au avut proprietăţile, a cer
cetat unele documente şi publicaţii aflate la Academia Română, a tran�
scris un număr de documente găsite la Arhivele Statului din Iaşi şi
Bucureşti ; a studiat actele de proprietate şi scrieri private ale Codre
nilor, a fotografiat Testamentul original a lui Gh. Codreanu, scris in
greceşte la Viena în 1837, consultînd asupra grafiei acestui testament
pe C. Erbiceanu ; in sfîrşit, a luat · informaţii de la bătrîni care i-au cu
noscut pe fraţii eodreni. Toate acestea arată ce muncă atentă efectua
Ioan Antonovici pentru alcătuirea unei lucrări.
Lucrarea cuprinde mai multe părţi, începînd cu genealogia Roşca
Codrenilor, familie de boieri vechi, şi continuă cu descrierea vieţii şi
activităţii fiecăruia din fraţii Codreanu, Gheorghe şi Nicolae, care au
creat "instituţiuni menite a răspîndi lumina intelectuală în popor şi-a
indruma generaţiunile de faţă spre tot ce e de trebuinţă şi de folos in
viaţă" 13.
Ca un omagiu adus omului cu care a fost în strînsă legătură şi pe
care l-a apreciat foarte mult, I. Antonovici publică o lucrare închinată
personalităţii şi activităţii desfăşurate la Bîrlad de Ioan Popescu 14•
Lucrarea prezintă intr-un scurt istoric viaţa şi activitatea lui Ioan
Popescu, apoi in cele două părţi sint publicate acte referitoare la Il
Popescu. Prima parte cuprinde date privind cele scrise şi vorbite de
dascălul bîrlădean. Sînt adunate aici : acte privind probleme şcolare \;
fundarea unei tipografii şi tipărirea ziarului "Semănătorul" (1870) ; acte
relative la înfiinţarea Şcolii Normale de Invăţători din Bîrlad, in care
se menţionează importanţa actelor culturale ale fraţilor Roşca-Codrea
nu ; . de asemenea lucrarea conţine date privind dezvoltarea meseriilor
şi industriei în oraşul Bîrlad şi judeţul Tutova .

Partea � doua cuprinde referiri scrise sau vorbite de alţii despre
. .
acttvrtatea lw Ioan Popescu. Astfel, sin t publicate articole din ziare care
relatează despre excursiile lui Popescu cu elevii săi în lunile de vară
din anii 1 874, 1879 şi 1882, în ţară şi peste Carpaţi
cu amănunte in�
teresante ; apoi un articol din "Literatura şi Arta Română" din 25 iulie
1899, despre "Un bun Român - Ioan Popescu", scris cu însufleţire de
un fost elev, N. Petraşcu, cunoscutul literat, ştiri despre moartea lui
Ioan Popescu, apărute în ziare ; două dări de seamă despre solemnita
tea din 3 iunie 1924, cînd s-a inaugurat bustul lui Ioan Popescu.

:

·

C-da. 24 coala

26
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Intima lucrare importantă a lui 1. Antonovici a fost scrisă in cola
borare cu Gr. Creţu 15• Lucrarea este gata în 1906. După ce descrie tipo
grafiile din România de la 1801 pînă la 1906, se ocupă de cele cinci ti
pografii existente în oraşul Bîrlad. Autorii dădeau şi lista cărţilor, bro
şurilor şi ziarelor apărute în fiecare tipografie, dînd şi alte lămuriri ca,
de exemplu : mijloacele, felul maşinii şi numărul lucrătorilor. Urmează
apoi descrierea celor trei xilografii şi a celor patru librării, arătînd
cărţile editate de unii librari, felul cărţilor ce se citesc mai mult şi
altele, incheind cu Jegătoriile de cărţi ale oraşului.
Această lucrare este importantă, pentru aceea că aduce o contri
buţie importantă la cunoaşterea intensei vieţi culturale ce se desfăşura
la sfîrşitul secolului treeut în oraşul Bîrlad.
Menţionăm că Ioan Antonovici a mai- scris şi alte lucrări din care
amintim : "Geografia comunei Bogdana," din judeţul Tutova, 1 889 ; "0
călătorie la Mînăstirea Putna", 1904 ; "Istoria comunei Bogdana", 1 906.
Activitatea deosebită de om de cultură a lui 1. Antonovici a fost
apreciată de contemporanii săi. Astfel la 7 iunie 1919, a devenit mem
bru de onoare al Academiei Române; ca o recunoaştere oficială a meri
telor sale, iar în repetate rînduri a fost premiat pentru diferite lucrări
tipărite.
Referindu-se la 1. Antonovici, marele nostru istoric Nicolae Iorga
scria : "Culegerea sa de "Documente bîrlădene" este baza cercetărilor
acestui oraş... Făcută cinstit şi modest, discret şi cuminte, fără risipă
de erudiţie împrumutată, dar şi fără dezordinea diletantului, ea e
nu numai folositoare, dar şi simpatică" 16• Cu altă ocazie, evidenţiind
meritele lui 1. Antonovici, N. Iorga se întreba : "Cîţi dintre membrii
clerului nostru îşi mai aduc aminte că în domeniul culturii ei trebuie
să· fie "sarea pămîntului" 17, să se ocupe efectiv cu cunoaşterea trecu
tului istoric şi să continue în această direcţie vechea şi buna tradjţie
locală".
Este cunoscut faptul că Bîrladul de la începutul secolului XX a
cunoscut o epocă de glorie culturală, fiind o prezenţă majoră în istoria
culturii româneşti. De aici s-au ridicat suflete care împletind fir de aur
din sbuciumul lor au dat patriei noastre lucrări ce strălucesc şi azi.
Nume ca : Al. VJahută, G. Ibrăileanu, V. Pârvan, 1. Popa şi alţii sînt
numai o parte din a�eastă contribuţie a oraşului. Printre aceştia, nu
mele lui 1. Antonovici s-a aflat la un loc de cinste. Caracterizat ca un
om care nu căuta emoţii politice şi nu strîngea banii care nu se coboară
în mormînt... 1. Antonovici a fost unul din aceia care folosind hirtiile
pe care diecii de odinioară însemn au în cea mai bună limbă româneas
că, legăturile de tot felul ale unei lumi de mult trecute, dind culturii
noastre cărţi de mare folos. Amintirea acestui cărturar bîrlădean nu va
dispare iar cercetătorii işi vor intoarce gîndul şi spre Ioan Antonovici,
cel care studia izvoarele şi căuta în ele taina vieţii româneşti care a
fost 18.
Ioan Antonovici, prin lucrările sale, dar indeosebi prin volumele
de "Documente bîrlădene", se înscrie cu cinste alături de alte personahttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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Jităţi marcante ale istoriografiei noastre române, care au cules, adunat
şi publicat. documente privitoare la istoria poporului român.
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13 Ibidem, p. XLIX.
1 '• ldem, Un dascăl ardelean la Bîrlad, Ioan Popescu, Bîrlad, 1928.
1s 1 . Antonovici şi Gr. Cre ţ u, Ti pografiile, xilografiile librăriile ş
i Jegătoriile de cărţi din Bîrlad, B ucureşti, 1909.
16 Traian N icola, op. cit.,
p. 148.
17 Gh. Vra bie, Birladul cultural, Bucu reşti, 1938, p. 1 7 5 .
18 A.rh St Vs, Colecţia 1. C. Antonovici, p. 1, act. 45.

IOAN ANTONOVICI, COLLE':TOR AND APPLJER OF
DOCUMENTS CONCERNING THE HISTORY OF BlRLAD

Bîrlad is one of the towns in our country that has a ri ch h istorical past
and plays respectively played an important economica! and politica! role throu
ghout his history.
The politic and economic importance of the town. has lead towa�·ds the
aparition and i ntense growth of a spiritual life. In th e limits of this cultural
activi(y an important role has played the b ish op 1. Antonovici.
His main mert, beneath his didactic and editorial preoccupations, has been
h is activity regarding the finding, collecting and applying of different documents
in connection with the h is tory of Birlad, and its surrounding aria.
Ioan Antonovici has had thf' possibility to evaluate the importa nce
colleding and publ ishing i m p orta n t documents about the country's history.
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His main work "Documents About Bîrlad", published in five volum es is
und will be the starting point for every study concerning thiS old and interes
ting town.
1. Antonovici's place is among other remarkahle personalities of Romania"s
historians as B. P. Hasdeu. 1, Bogdan, M . Costăchescu,
Gh. Ghibănescu, who
collected and published documents concerning the history of the Romanian people.
,
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
VB-VID, 1985-1986

TEMPERAMENT ŞI CREAŢIE

LA

LIVIU MARIAN

TRAIAN CANTEMIR

Deşi vlăstar al marelui folclorist şi etnograf S. FI. Marian, Liviu
Marian n-a manifestat aceeaşi caldă şi largă comprehensiune pentru
cultura şi creaţiile populare ca şi distinsul său părinte. Făcînd parte
din generaţia lui Sadoveanu, Rebreanu, Arghezi şi Galaction, s-a simţit
atras mai mult de beletristica acestora decit de produsele literare ano
nime. Apreciindu-le arta cuvintului şi structura compoziţională a pie
selor, şi-a descoperit, involuntar, propria-i vocaţie literară. N-a utili
zat-o numai in transfigurări de ordin lirico-epic, ci şi in studiile de
istorie literară întreprinse, dovedind !;ii în privinţa aceasta incontestabile
înclinaţii.
Pe planul creaţiilor beletristicc s-a remarcat atît in proză, cit şi
in poezie. Proza aparţine începuturilor sale artistice. Suflete stinghere
vede lumina tiparului în 1910; Printre picături, în 1912. Poezie semnează
şi mai tîrziu. Deşi perioada liricii durează pînă la extincţie, totuşi
versurile n-au fost adunate în volum. Victor Morariu susţine că Liviu
Marian ar fi avut sub tipar o culegere de poeme intitulată Viaţa mea \
ln cazul cînd afirmaţia corespunde adevărul ui, motivele scoaterii ei de
sub te"'curile întreprinderii poligrafice nu pot fi decît două. Sau au
intervenit evenimente istorice - primul r�zboi mondial
care au
împiedicat finalizarea tipăririi sau însuşi autorul a oprit editarea ei
dintr-un acut spirit autocritic. Supoziţia din urmă e mai plauzib�[ă,
ştiut fiind că Liviu Marian a fost "mai totdeauna nemulţumit" de sine 2•
In asemenea condiţii, rezervele pe care le-a avut faţă de creaţiile sale
literare sînt explicabile. Datorită reţinerilor care-i sînt specifice, n-a
dat frîu liber avintului poetic care-I impulsiona, temperîndu-1 cu pru
denţă. Intr-o scrisoare, apărută în Revista Bucovinei, declară că "am
preferat să public rar şi puţin dintr-un spirit de autocritică care-mi
spunea că poetul trebuie să fie mai exigent decît eseistul, care, chiar
dacă ar greşi, poate fi rectificat, sau poate însuşi reveni, lucru impo
sibil la poezie" a.
-

Nemulţumirea lui Liviu Marian nu s-a consumat numai la ten
siuni scăzute, ci a luat, uneori, şi forma revoltei. Prietenii şi contempo
ranii săi au văzut in el un "răzvrătit din fire" 4, care a reacţionat la tot
ce i s-a părut injust şi nelalocul lui. Datorită acestei atitudini refrac
tare, I-au şocat, nu o dată, aşezările ruginite ale timpului, opacitatea
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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celor de la conducere. Sensibilitatea lui nu putea suporta, în special.
indiferenţa faţă de starea inapoiată culturală a românilor din Imperiul
Austriac. Simţea nevoia să reacţioneze, s-o condamne. A _folosit, pentru
aceasta, atît ironia verbală, cît şi cuvîntul transpus în litere de tipar.
Atitudinea lui belicoasă n-a plăcut multora. A devenit agasantă şi in
comodă. Consecinţa a fost o izolare de durată. Totuşi Li"'iu Marian
nu s-a schimbat. A rămas acelaşi şi mai tîrziu.
Prima manifestare de intransigenţă publică a
avut-o ca student.
Terminase liceul din Suceava şi, inscris la Facultatea de filozofie şi
litere a Universităţii din Cernăuţi, a făcut parte din societatea studen
ţească Junimea. N-a fost de acord cu statutele ei, cu viaţa colegilor
de studiu. In urma criticelor pe care i le-a adus, cei care i-au împăr
tăşit părerile s-au desprins de Junimea, înfiinţînd, în 1905, o nouă so
cietate studenţească, Dacia 5• Ca primul ei preşedinte, a condus-o pu
ţin, pentru că, după obţinerea diplomei de licenţă, a trebuit să se re
întoarcă la Suceava, unde-I aştepta o catedră de limba română şi limbi
clasice, la liceul de băieţi. Aici, detestînd apatia inoperantă a urbei, a
renunţat la poziţia sa de simplu spectator ironic al strădaniilor de mai
bine pe care le manifestau intelectualii acelei vremi, angajindu-se din
plin in viaţa cetăţii. Şi-a inaugurat activitatea civică, fiind "unul din
întemeietorii reuniunii de cîntare Ciprian Porumbescu, ba chiar acela
care, într-un moment de fericită inspiraţie", a propus să i se dea acest
nume 6. Urmărindu-i evoluţia ascendentă, surprinsă în primele contacte
cu publicul, a consemnat-o cu satisfacţie in coloanele ziarului Deştepta
rea din Cernăuţi, arătindu-şi intreaga incredere in viitorul reuniunii.
In aceeaşi febrilă perioadă de început de românizare a vieţii spi
rituale din Suceava, tot lui Liviu Marian ii revine meritul de a fi reuşit
să formeze o primă trupă teatrală in localitate. Apelind la tineri entu
ziaşti, cu talent, scriitorul a prezentat, cu concursul lor, în 1905, atît
pe scena municipiului Suceava, cit şi pe cea din Rădăuţi, comedia O
căsnicie, de G. Ursachi 7. Ca să-i asigure reuşita, a interpretat el însuşi
rolul personajului Pipirig. N-a fost singura lui ipostază de actor, de
terminată de ambiţia sa regisorală, căci în 1906 a jucat in O noapte
furtunoasă a lui Caragiale, deţinînd rolul lui Rică Venturiano 8.
Muncitor şi ambiţios, ar fi vrut ca cele două formaţii sucevene să
se ghideze numai după indicaţiile lui. Cum însă asemenea subordonare
n-a fost posibilă, pentru că şi alţi cărturari ai urbei şi-au permis să-şi
exprime opiniile în legătură cu bunul mers al colectivelor
culturale
existente, faptul a declanşat, din partea scriitorului, o adevărată tor
nadă de articole acuzatoare la adresa acestora.
Deoarece n-a izbutit
să-şi reducă la tăcere adversarii, indignat de imixtiunea lor permanen
tă, se autoexilează, nemaivenind la Suceava decit sporadic.
Atitudine contrastantă a avut Liviu Marian şi faţă de Societatea
de curind infiinţată. Iniţial, după numirea sa ca

scriitorilor români

membru al acestei societăţi, i-a oferit întregul său sprijin, participind
activ la şezătorile organizate de conducere, în

1910, în ţinutul Sucevii.

Ulterior însă bunele relaţii se deteriorează, motivele fiind aceleaşi opi-
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nii divergente specifice profesorului din Suceava. In urma tensiunilor
intervenite, Liviu Marian refuză să mai plătească cotizaţiile lunare obli
gatorii, iar societatea îl radiază din controalele ei. Repunerea în rindul
membrilor societăţii s-a făcut tîrziu şi anevoie. Şi mai greu i s-a putut
-obţine o infimă pensie care îi era absolut necesară, fiind grav b001lav,
înainte de moarte 9.
Părăsind oraşul avînturilor tinereşti, dintr-o reacţie spontană, ne
controlată, Liviu Marian semnează condica de prezenţă în cancelaria
mai multor şcoli secundare din Vechiul Regat, pînă cînd, în 1 9 1 7, chemat
de "Zemsva gubernială a Basarabiei", pleacă la Bălţi ca lector de limba
română la cursurile de pregătire a învăţătorilor din regiune 10. Aici
desfăşoară o vie activitate instructiv-educativă, ocupîndu-se în acelaşi
timp de reeditarea manualelor şcolare în circulaţie şi reuşind să sus
ţină apreciate acţiuni culturale la ţară. Ulterior trece ca director al li
ceului "Hasdeu" din Chişinău. Rămîne în această calitate pînă cînd,
istovit de boală, iese la pensie înainte de termen. Abandonîndu-şi mun
ca didactică, se retrage la Craiova, unde dispare la scurt timp.
Pe cînd era director, fiind informat că Facultatea de teologie din
localitate scoate la concurs catedra de literatură română, se hotărăşte
spontan să se prezinte la examen. Il tenta perspectiva ascensiunii uni
versitare. Cum prima condiţie a concursului era doctoratul, în 1927
�i-l dă la Universitatea din Cernăuţi cu teza : Contribuţii la istoria lite
raturii române din secolul al XIX-lea. Lucrarea e alcătuită dintr-o.
culegere de studii, parte publicate anterior, parte inedite. Nu toate au
adiacenţă directă la literatura română. Subiectele de conţinut colateral
au : Puşkin in româneşte, Un culegător şi traducător de versuri româ
neşti, M. S. Mokesch.
Studiile care se referă la scriitori români nu analizează întreaga
lor activitate literară. Se rezumă doar la interpretarea unei singure
opere considerată de autor ca meritînd atenţie. Sub incidenţa aceasta
intră lucrări ca : Lexiconul de conversaţie a lui Gh. Asachi, Dialogul şi
vocabularul în trei limbi ale Pitarului Ianache Pascal. Parcurgînd su
biectele de istorie literară abordate de teza de doctorat a lui Liviu
Marian, impresia ce se desprinde e că ele formează un volum "de servi
ciu", menit să facă faţă dosarului ce i se cerea în grabă. Altfel, cunos
-cînd meticulozitatea cu care-şi elabora studiile, e greu de presupus că
scriitorul n-ar fi putut închega o lucrare care să-1 impună posterităţii.
Or, luat prin surprindere de propria-i hotărîre, n-a corespuns exigenţe
lor stabilite. Consecinţa a fost că membrii comisiei I-au preferat, iln
locul lui, pe Ştefan Ciobanu, cărturar cunoscut 1 1.
In urma înfringerii suferite, Liviu Marian n-a abandonat preocu
pările sale de istorie literară. Dimpotrivă, şi le..ta continuat cu şi mai
multă perseverenţă. Faptul s-a datorat dorinţei stăruitoare de a se rea
bilita atît in faţa propriei conştiinţe, cît şi a multitudinii lui de cunos
cuţi. I ntenţiona să demonstreze că pentru el efectuarea unei monografii
literare nu-i o dificultate insurmontabilă. I n consecinţă şi-a propus să
elaboreze un studiu de proporţii despre viaţa şi opera lui B. P. Hasdeu.
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Mai lucrase şi inainte în direcţia aceasta. In 1925 publicase broşura
Hasdeu şi Rusia, iar in 1927, Hasdeu şi Eminescu. Reluind acum su
biectul, extinde sfera analizelor inaugurate realizînd trei capitole ale
intenţionatei lui monografii : B. P. Hasdeu, schiţă biografică, 1928, Al.
Hasdeu şi Academia Română, 1932, Activitatea publicistică a lui B. P.
Hasdeu, 1932. Păcat că strădania iniţială n-a continuat pînă la capăt,
concretizindu-se intr-o operă pertinentă adusă ca omagiu celui de la
a cărui moarte se împlineau în 1932, cînd au apărut broşurile menţio
nate, 25 de ani.
Ataşamentul spiritual al lui Liviu Marian faţă de B. P. Haşdeu se
datoreşte nu numai influenţei exercitată de marele s�vant asupra epocii
in care scriitorul bucovinean şi-a făcut studiile şi s-a format intelectual,
ci şi faptului că proeminentul om de ştiinţă şi-a terminat ultimele clase
de liceu la unitatea de învăţămînt pe care scriitorul sucevean o condu
cea ca director. Ca să-i asigure acesteia condiţii superioare de studiu şi
prestigiul de care s-a bucurat in trecut, a concentrat in cancelaria şcolii
cadre didactice de elită. Printre ele a figurat lingvistul Th. Simenschy,
scriitorul N. Dunăreanu, scriitorul macedoromân Nuşi Tuliu, Constantin
Alexandrescu, fostul şef de promoţie al Liceului Internat din Iaşi etc. 12.
Cum Liviu Marian n-a renunţat uşor la aspiraţiile sale de ordin
universitar, profitînd acum de mănunchiul de profesori emeriţi adunaţi
in jurul lui, încearcă să-şi transforme şcoala secundară, cum i se spunea
atunci, in institut de învăţămînt superior. Asemenea impliniri îi depă
şeau însă posibilităţile de realizare. Ca să nu-şi abandoneze total ina
ripările, s-a consolat, in cele din urmă, cu înfiinţarea unei universităţi
cultural-ştiinţifice care a funcţionat in localul liceului. După cum de
clară însuşi, intr-un memoriu de activitate, in cadrul acestei universi
tăţi a predat "cursuri sistematice de istoria limbii şi literaturii române" 13•
Universitatea a avut trei secţii : literară, juridică, medicală 14•
In tendinţa de a şterge neşansele ascensionale înregistrate pînă
atunci şi a se impune ca om al culturii, Liviu Marian n-a recurs numai
la monografia proiectată, ci s-a lansat intr-o serie de articole de con
ţinut eterogen. Colaborează nu numai la reviste literare ca : Luceafărul,
Convorbiri literare, Adevărul literar, Floarea soarelui, ci şi la ziar�
de circulaţie zonală cum sint : Şcoala moldovenească, Renaşterea Mol
dovei, Glasul moldovenesc, Sfatul ţării. De vreme ce peste materialele
publicate in presa cotidiană s-a aşternut uitarea, un studiu asupra lor
n-ar fi lipsit de interes.
Deşi actele de ripostă maliţioasă şi de comportare dură, pe oare
şi le permite Liviu Marian, îl prezintă ca pe un temperament sangvinic,
intempestiv, în i ntimitatea fiinţei sale jinduieşte după linişte şi pac0.
Reversul acesta e normal şi logic, pentru că în urma agitaţiilor pe care
le trăieşte pînă la epuizare fizică, schimbarea atitudinii în relaţiile so
ciale se impune. Cei ce 1-au cunoscut, susţin că evita vacarmul străzi i ,
căutînd singurătatea 15• Unii dintre e i îşi amintesc că, p e cind era la
Suceava, se plimba pe lumina difuză a amurgului, colindind tăcerite di n
jurul mănăstirii Zamca. Poate că tot aceeaşi nevoie de singurătate
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împins şi mai departe, pînă in afunduri de ţară, de unde nu s-a mai
întors decit la presentimentul sfîrşitului.
Cunoscindu-i alternanţele sufleteşti contradictorii munca de crea
ţie a lui Liviu Marian trebuie considerată şi ea ca un loc de refugiu.
A cultivat-o, pentru că ii oferea posibilitatea să se distanţeze de ccl
din jur, creindu-şi o lume proprie, formată din eroi modeşti şi tăcuţi,
Transfigurîndu-i literar, le-a spus Suflete stinghere. S-a apropiat de
fiinţa lor, deoarece n-aveau nimic agresiv in ei. Prezenţa lor inofensi
vă nu-i putea reedita corosivitatea verbală din perioada micilor rivalităţi
sucevene.
Pesimismul schiţelor şi nuvelelor din acest prim volum nu se dato
reşte numai discrepanţelor dintre aspiraţiile autorului spre mai inalt
şi realitatea oprimantă, ci şi curentului eminescian prelungit in Buco
vina pînă după 1900. Sub imperiul ambilor factori, personajele impli
cate in acţiune sînt nişte inadaptabili care au renunţat la convenienţele
sociale obişnuite. Trăind din amintirea trecutului sau din aşteptări ne
împlinite, au fragilitatea unor plante de seră care nu pot rezista la lu
mina vremurilor noi. Cele vîrstnice reprezintă boierimea falimentară,
scoasă din circuitul vieţii economice. Cele tinere poartă amprentele ne
mulţwnirii unor situaţii apăsătoare, generate de inechităţi de clasă. Con
stituind mica funcţionărime a oraşelor de provincie, ele duc o existen
ţă mizeră, tăinuită în locuinţe periferice, diforme şi bolnave de igrasie.
Din cauza situaţiei lor precare, personajele lui Liviu Marian n-au tăria
confruntărilor deschise. De aici lipsa de conflict a prozelor. Locul lor n
iau destăinuirile unor întîmplări petrecute mai de mult, sau a unor sen
timente păstrate în taină. Pentru a scăpa de povara lor, eroii se adre
sează, de obicei, unor confidenţi întîlniţi in localuri de vară la vreme
de noapte. Confesiunile au glas stins, de copil orfan.
Pentru că nu aspiră la construcţii epice complicate, Liviu Marian
lucrează cu un singur erou. Indiferent de sex, acesta e văduv sau ne
căsătorit, ca autorul la vremea respectivă. Sensibilitatea lui fiind mai
accentuată decit a acelora care-şi duc viaţa in doi, evenimentele ce trec
peste el au rezonanţă mai puternică.
Dispunînd de un singur personaj, prozele lui Liviu Marian sînt
monocorde. Nu cunosc diversitate tipologică. Le li pseşte spiritul inven
tiv. Conţin o atmosferă grea, de destrămare sufletească. Acţiunea sta
tică ce le caracterizează, le apropie de literatura lui Sadoveanu şi Bră
tescu-Voineşti. Inrudirea cu lucrările celui din urmă se remarcă în spe
cial in Microbul lui Brătescu-Voineşti şi Răzbunarea lui Liviu Marian.
In ambele naraţiuni, eroii schiţelor, salariaţi mărunţi, sint victimele u
nor glume de prost gust ale colegilor de birou care nu le cunosc situa
ţia exasperată de acasă. Distracţiile lor ieftine adîncesc nenorocirea pro
tagoniştilor.
La întreţinerea lirismului lui Liviu Marian contribuie, în bună par
te, şi descrierile de natură. Pentru a le pune în concordantă cu fondul
naraţiunilor, ele abundă de ploi purulente, de stele ce se sting în ne
mărginire, de nopţi tîrzii cu cerul mohorît. Nu se încadrează intotdeahttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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una organic in expunere, ca la Sadoveanu. Au de multe ori proporţii
ce depăşesc necesarul. Liviu Marian le dă amploare, pentru că, fiind
orăşean, simte nevoia naturii care să-i exteriorizeze sentimentele.
In volumul Printre stropi16, nota elegiacă dispare. Odată cu ea în
cetează şi discursivitatea personajelor. Acţiunea nu mai trenează ca mai
înainte. Are mers onctuos, antrenant. Contribuie la propulsarea ei nu
numai noua problematică adoptată, ci şi modificarea structurală a con
strucţiei. Stropii lui Liviu Marian n-au nimic comun cu cei din expre
sia "printre picături", ei nefiind decît pretexte ale unor meditaţii des
pre lume şi viaţă. Felul cum îi utilizează Liviu Marian, aminteşte de
volumul lui Emil Gîrleanu Din lumea celor ce nu cuvîntă care încearcă
aceleaşi interpretări existenţiale. Dacă Emil Girleanu e mai voalat in
concluzii, Liviu Marian, in schimb, le indică direct, demonstrind prin
stropul de apă, de exemplu, că fericirea nu trebuie căutată intotdeauna
pe înălţimi, ci şi jos, pe pămînt. Ceilalţi stropi, de lacrimă, de singe, de
cerneală, de vin stăruie asupra altor adevăruri similare.
Partea a doua a volumului, deşi păstrează aceeaşi tentă filozofică,
renunţă la alegoriile utilizate pînă acum, angajind, ca modalitate lite
rară, parabola. Schiţele îmbrăcate în asemenea hlamide dezbat subiecte
de ordin moral, analizează sentimente, subliniază atitudini. Lucrarea
care nu se încadrează în tematica volumului este Banul. Descinde, ca
inspiraţie, din Istoria unui galben şi a unei parale a lui Alecsandri, sub
liniind dependenţa lui Liviu Marian de antecesori. Cu toată lipsa de
originalitate a acestei piese, Printre stropi este un volum superior ar
tisticeşte Sufletelor stinghere. Il distanţează de debutul editorial al au
torului atit proporţionalitatea .construcţiilor narative, jocul imaginativ
al conţinutului, cit şi tăietura frazei.
Oprindu-şi aici creaţia epică, Liviu Marian revine asupra ei la o
vîrstă cînd nu mai are spontaneitatea construcţiei narative şi nici fluxul
verbal necesar. Din cauza aceasta, volumul Din cele ce-mi aduc aminte,
pe care şi-1 propune să-1 realizeze, nu prinde consistenţă. Bunele in
tenţii ale autorului s-au limitat la un singur fragment, de extindere re
dusă, apărut in Făt-Frumos17. Intitulat Sacagiul sucevean, el e repre
zentativ pentru intreaga lucrare ce trebuia să ia fiinţă. După cum reiese
din titlul Din cele ce-mi aduc aminte; volumul trebuia să aibă caracter
evocativ, reflectind imaginea Bucovinei aşa cum a surprins-o scriitorul
cu ani in urmă. Luînd ca model rememorările lui Em. Grigorovitza1B şi
ale lui Leca
Morariu19, Liviu Marian intenţiona să imprime rememo
rărilor aceeaşi atmosferă de lirism nostalgic pe care a intiln.ţt-o şi în
paginile antecesorilor. N-a izbutit însă, pentru că a acumulat un număr
prea mare de informaţii pe un spaţiu tipografic restrins. Multitudinea
lor a sufocat naraţiunea, incit fragmentul are mai degrabă caracter de
inventar al particularităţilor trecutului decît aspect de evocare literară.
In imperiul poeziei, Liviu Marian n-a intrat prea des. Deşi a in
ceput să scrie versuri de pe băncile universităţii20, se impune atenţiei
abia în 1912, cînd publică puţine poezii elegiace in Junimea literară. In

1 9 H l trece la Sburătorul lui Eugen Lovinescu, abia atunci înfiinţat. Nu
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se simte însă în largul lui sub pr1v1rea scrutătoare a maestrului Şl m
atmosfera experienţelor moderniste din acest laborator literar. Bate, in
consecinţă, la uşa altor redacţii. Colaborările lui la Adevărul literar şi
artistic, la Luceafărul, la Cosînzeana sînt pasagere, pentru că poetul
are mereu de făcut obiecţii colectivelor de redacţie, ·războindu-se cu ele.
Ultimele lui poeme au apărut în Făt-Frumos şi Revista Bucovinei.
Nu excelează ca ţinută artistică. Au aceeaşi tematică întîlnită şi în cre
aţiile anterioare. Pe lîngă elogiul adus piesajului rustic şi liniştei bene
fice, Liviu Marian imprimă versurilor sale caracter livresc şi preocu
pări sociale. Exceptînd varietatea subiectelor, ceea ce mai atrage aten
ţia în lirica lui este diferenţa stilistică de la poem la poem. I n căutarea
unor forme noi, împrumută, uneori, tehnica poeţilor clasici. E cazul po
emului In drum care începe în genul lui Alecsandri : "Pe drumul lung
de ţară ce duce la Sculeni" 2 1 şi termină in atmosfera îndoliată din
Cînele soldatului a lui Gr. Alexandrescu : "A doua zi în zori 1 Săteni
drumeţi găsiră, chircit pe un ogor 1 Un biet plugar în zdrenţe"... Deşi
transplantul nu dă roade bune, operaţia interesează pentru că vădeşte,
pe de o parte, resursele epuizate ale poetului, pe de altă parte, strădania
l ui de a nu renunţa la disponibilităţile artistice ale versului.

NOTE
1 Victor Morariu, In amintirea lui Liviu Marian, in Revista Bucovinei an
H, nr. 1, 1943, p. 1.
2 Ibidem.
3 Fragment dintr-o scrisoare a lui Liviu Marian, in Revista Bucovinei, am.
I I , nr. 1, 1943, p. 15.
4 Victor Morariu, art. cit., p. 2.
s N. Tcaciuc-Albu, Studentul Liviu Marian, in Revista Bucovinei, an. Il,
nr. 1, 1943, p. 11, Emilian Dan Petrovici, Societăţile academice româneşti, forme
ale lup tei de emancipare sociali şi naţionali, in Suceava, Anuarul Muzeului ju
deţean, VIII, 1981, p. 369.
6 Victor Morariu, art. cit., p. 2.
7 Victor Morariu, Amintiri despre Liviu Marian, in Făt-Frumos, an. XVIII.
nr. 1, 1943, p. 5.
8

9

Ibidem.

Scrisoare a lui Liviu Marian către Leca Morariu, in Făt-Frumos, an
XVIII, nr. 1, 1943, p. 9.
10 Mihai Cărăuşu, Liviu Marian la Bălţii Basarabiei, in Făt-Frumos, an.
XVIII, nr. 1, 1943, p. 22.
1 1 Victor Morariu, In amintirea lui Liviu Marian, p. 3.
12 Informaţie
de la Vladimir Sciurevici, profesor Institutul politenic Iaşi,
13 Vezi Liviu Maaian,
Activitatea mea publicistică, 1904-1927, Chişinău,
1927.
14 Informaţie de la prof. Vladimir Sciurevici.
15 Leca Morariu, Amintirii lui Liviu Marian, in Făt-Frumos, XVIII, nr. 1,
1943, p. 2.
16 Liviu Marian, Printre stropi, Suceava, 1912.
17 Liviu Marian, Sacagiul sucevean, in Făt-Frumos, an. XVI, nr.
6, 1941,
pp. 160-163.
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Em. Grigorovitza, Cum a fost odată, Bucureşti, 191 1 .
Leca Morariu. Ce a fost odată. Din trecutul Bucovinei, Cernăuţi, 1922.
211 Liviu Marian, Activitatea mea publicistică.
21 Liviu Marian, In drum, in Făt-Frumos, an. XVI, nr. 4, 1941, pp. 102-103.
18

19

TEMPERAMENT ET CRtATION CHEZ LIVIU MARIAN

Createur, contemporain de Sadoveanu, Rebreanu et Arghezi, l'ecrivain Li
viu Marian a signe de la poesie, de la prose et des etudes Htteraires. Ayant un
caractere intempestif, il a critique vehement les formes vieillies de son epoque.
Voila pourquoi il a mecontante plusieurs. Cette attitude dure, q u'il a adopte,
n'a pas influence son oeuvre. Ses creations litteraires s'imposent par un facture
contraire, modere, de nuance pessimiste.
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
VII-VIIL 1985-1986

CORELAŢIA INTRE FACTORII MICROCLIMATICI
DIN SALILE MUZEULUI IN ACŢIUNEA DE CONSERVARE
A EXPONATELOR

.'\1\'GELA BALAN

Poporul nostru moşteneşte un patrimoniu cultural deosebit de bo
gat şi de valoros. Bunurile p atrim on iale care îl compun sint mărturii
ale unei str ăvechi ci vili za ţii şi culturi, căreia trebuie să-i acordăm o
deosebită importanţă în ce priveşte buna păstrare şi conservare, pre
nun şi unei valori fi cări s uperioare. Bunurile c ulturale de toate categori
ile, începînd cu cele date la i veală cu ocazia s ăpă turilor arhe ologice,
continuînd cu cele create de mîna omului - textile, cărţi, manuscri se ,
tablouri - sînt oferite marelui public spre a fi cercetate. Ele sînt puse în
circulaţie prin i ntermediul expoziţiilor permanente, tempora re, itine
rante, in cadrul muzeistic, cît şi pri n bibli oteci, galerii de arUt, etc. De
aceea se impune cu ardoare conservarea şi restaurarea lui. Aceasta es te
u pro ble m ă care preocupă î n treag a reţea de m uzeografi de toate specia
lităţile, dar mai ales a conservatorului şi restauratorului. Starea l or de
conservare depinde în primul rind de natura materialului, unele fiind
mai degradabi l c (pielea, textilele, lemnul), a ltele mai puţin degradabile
(hî rtia , cerami ca, pi a tra , sticla) . Dar indiferent de gradul de degradabi
litate, trebuie acordată in aceeaşi măsură importanţă p<istră ri i lor, asi
g urării în permanenţă a celor mai bune condiţii. Totalitatea condiţiilor
formează ceea ce numim microclimat, iar facto ri i care îl determină sînt :
lumina, com pozi ţia aerului, umiditatea şi temperatura.
Lumina este unul din factorii degradabili căruia trebuie să-i acor
dăm o deosebit�i i mportanţă.
Efectul acesta se datoreşte compoziţi e i
sale spectrale şi în special radiaţiilor UV, i n ten sităţii luminoase, efec
tului caloric, după natura l umi n i i folosi t e - arti fi ci ală sau naturală , a
lungimii ei de undă ( A ) . Dacă l um ina naturală îşi exercită rolul degra�
dant datorită bogă ţi ei in ra dia ţ i i ultraviolete, în schi m b pune în valoa 
re o operă de artc1 , importanţă avind felul cum cad razele asupra el .
Lum ina artificială însă poate fi reglată atît d is tan ţa sursă-obiect, dar
şi i lumi narea obiectului atît cît este necesar . O altă problemă o ridică
fotografierea u nor obiecte care pe dt se poate sc"t aibă loc cît mai puţin '
sau chiar deloc.
Compoziţia aerului --- un a lt factor care trebuie luat în conside

raţie mai ales în zonele industriale : aici se emană în atmosferă unele
gaze nocive, cum sînt cele sulfurice (H..,S, S02). Dar i nd i ferent de zona
în care ne aflăm, de acest factor trebuie ţinut seam a şi la aeri s iroa înhttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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căperilor, efectuîndu-se cind atmosfera este curată, nu contine particole
de praf şi nici o anumită stare de umezeală. Insă cel mai in.ult influen
ţează starea obiectelor temperatura (T") şi umiditatea, factori ce acti
onează în strînsă legătură, chiar putem spune că se conditioneaza r'eciproc.
Umiditatea este definită de 2 stări de fapt, umiditatea absoluti't
şi umiditatea relativă. Aceasta din urmă notată RH% se defineşte ca
fiind raportul dintre cantitatea de vapori p existentă într-un volum V
dat şi cantitatea maximă de vapori ce pot exista în volumul res}X'ctiv
·

de aer P. Ecuatia
matematică este RH%
.

=

_p_ Cum arătam RI I
p

de-

pinde de temperatură, sînt invers proporţionale, adică RH mare .:ores
punde unei temperaturi scăzute şi invers la o creştere a temperaturii
scade RH. Cum influenţează umiditatea starea obiectelor ? ln primul
rînd asupra celor perisabile, face ca la o anumită temperatură să creas
că volumul apei de compoziţie din structura piesei, ex. a celor cu su
port lemnos, duce în final la curburi şi descleieri. La hîrtie - aceasta
se îmbibă cu apă datorită structurii fibrelor celulozice, conţinutului in
Iignină, diferiţilor acizi ai Fe, a materialelor de legătură. Totodată o
umiditate mare peste 68-70% oferă condiţii instalării şi dezvoltării
microorganismelor şi agenţilor biologici vegetali şi animali. O umidi
tate sub 50% afectează materialele organice care sînt higroscopice, du
cînd la uscarea excesivă şi fragilizarea lor. Limitele acestor doi para
metri diferă după categoria sau genul de obiect. Totuşi nu trebuie sCt
depăşeascc'i 50-65 % RH şi T0 = 1 5-1 8°C, iar în funcţie de material
după cum urmează : hîrtie 600Jo RH şi 16,5°C ; piele, pergament 5560% RH şi 1 7°C ; pictură 58% RH şi 1 7°C ; textile 45 % RH şi T0 - 1 8°C.
In cele ce urmează mă voi referi la aceşti doi ultimi factori T0 şi
RH în patru din sălile Muzeului judeţean Botoşani, aflate la etajuJ
clădirii. Determinările s-au efectuat cu (termohigrograf THG), aflate
în dotarea muzeului. Pe baza diagramelor obţinute săptămînal s-a cal
culat media diurnă a temperaturii şi RH. Nu s-au luat în calcul unele
variaţii bruşte care apar pe diagramă, acestea corespunzînd orelor cînd
a funcţionat centrala termică, fie pătrunderii unui public mai numeros
în muzeu. Pe baza mediilor săptămînale s-a calculat media lunară a
acestor parametri care s-au înscris într-un tabel (fig. 1), totodată s-au
Pxecutat şi două grafice corespunzînd T0 (Fig. 2) şi RI-1 (fig. 3) pe săli.
Din analiza făcută asupra celor două grafice a temperaturli şi timidi
tăţii constatăm diferenţieri de la o sală la alta. Inainte de a prezenta
situaţia pe săli menţionez că deşi apar diferenţe de la lunile reci de
, iarnă la cele calde de vară, nu sînt înregistrate variaţi i cu amplitudine
mare ci se observă o constanţă a celor doi parametri în cursul unei
J uni. Am ales sălile 1 1 , 1 3, 1 6, 1 8 avînd o orientare geografică diferiti'1 .
Sala 1 1 . - este situată spre sud-sud-est, prezintă o diferenţă a
temperaturii între lunile ianuarie şi iunie foarte vizibilă, însă obser
vind evolutiv acest parametru se înregistrează o creştere uşoar;J cu
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l-2°C de la o lună la alta, ajungînd l a 22°C î n iunie ş i scade treptat
tot cu 1-2°C pînă la 12,5°C în decembrie. Corespunzător acestor tem
peraturi umiditatea lasă puţin de dorit deoarece aceasta creşte uşor o
dată cu creşterea temperaturii. Ce poate fi observat pe diagramă, în
cursul unei zile : variaţii ale temperaturii - dimineaţa valori ceva
mai ridicate, apoi între orele 1 6-18 cind centrala funcţionează în aşa
fel ca în cursul nopţii să nu se răcească sălile complet, totuşi media a
nuală a temperaturii este de 14,7°C iar RH este 64,5%. Dacă valoric a
cestea sint necorespunzătoare celor prevăzute de normele conservării,
fiind cu puţin sub 15°C (T0) şi peste 60% (RH) nu prezintă motiv de
alarmarc dat fiind aşa cum . speeificam constanţă în înregistrare.
Sala 13.
orientată spre S-SV are o situaţie adesemănătoare a
variaţiei temperaturii, observîndu-se şi aici diferenţe de la lunile reci
de iarnă la cele calde de vară ajungîndu-se ca în luna iunie temperatura
să înregistreze 23,7°C, acesteia corespunzîndu-i o umiditate de 62,4%,
aceasta comportîndu-se conform principiului la creşterea temperaturii
scăderea uimidităţii. Ce se întîmplă ? Pe de o parte pereţii au acwnulat
căldură în anotimpul rece datorită bunei funcţionări a centralei termi
ce, menţinîndu-se pe de o parte datorită expoziţiei spre sud - dar şi
vara în continuare se acumulează căldură ; pe de altă parte faptului că
pereţii sint îmbrăcaţi cu postav, iar vitrinile sînt expuse pe toată înăl
ţimea pereţilor şi în dreptul ferestrelor. Aşa stînd lucrurile media anu
ală a temperaturii este de 1 5,4°C, în schimb ne dă de gîndit umiditatea
care prezintă valoarea maximă de 83,8 % , i ar media anuală de 7 4,3o;0 deci
cu mult peste limita maximă admisă. Cui se datoreşte această stare ?
In primul rînd ridicării apei prin infiltraţie lentă dar existentă. O altii
cauză o constituie faptul că deasupra acestei săli este situat Laboratorul
de restaurare şi instalaţii ale grupurilor sanitare. Chiar dacă acestea din
urmă sînt nefuncţionabile in această parte a clădirii există o perma
nentă circulaţie a apei prin tuburi datorită laboratorului.
Sala 16. - are o orientare estică, evoluţia celor doi parametri este
uşor diferită. Temperatura creşte uşor la început dar mai repede ceva
spre iunie-iulie cînd s-au înregistrat 24°C la care corespunde o umidi
tate de 56, 7%. Chiar aceasta fiind situaţia în această sală se remarcă
cu uşurinţă pe diagrame o constanţă aproape neîntîlnită la cele pr<>
zentate. Aş putea spune că apar ca nişte lillii drepte fiiră nici un fel
de oscilaţii . In schimb mediile anuale sint apropiate de a sălii 13. Mo
tivele apariţiei acelor două-trei grade Celsius de la o lună la alta se
datorcsc orientării acestei săli şi anume - avînd un perete tot timpul
expus razelor solare, acumulează căldură, aceasta se menţine pierzîndu-se foarte puţină noaptea prin radiaţii ; asemănările din sala 1 3 se
mai datoresc şi liberii circulaţii de la o încăpere la alta.
Sala 18. - expusă spre nord, în acelaşi timp apărată de multii
verdeaţă - arbori, în această parte a clădirii. Şi aici sînt vizibile dife
renţe de la o lună la alta, amplitudinea in ianuarie-iunie fiind ceva
mai mare, însă remarc şi aici o constanţă a parametrilor în cursul ace-
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leiaşi luni. l\ Icc! i a anual<"• c� t<• 1 4 , 9-C şi Î l % . Din analiza sumară a da
t:lor obţ�nut�· S(' P? t conduziona dtcva trăsături caracteristice, precum
Şl masunle Intn·pri ns(• pentru ev en t ual ele remedieri. La etajul clădirii
putem declara Lil situa1,1a tL·mp(•raturi lor es t e satisfăcătoare, avînd în
vedere şi natura materi<.llelor exp us e . Se poate vedea clar că tempera
. anual<'i este n u LU m u l t sub 1 5 -C şi aj u n ge la l 7°C, valori
tura medie
foarte apropi a t e de cde pn�văzute de normele conservării.
l n schi n , b a constituit un mo ti v de alarmă valorile umidităţii, care
sînt cu mult peste 65"/o limita maximă admisă pen tru genuri de mate
_

riale. Acestea s î n t metal, sticlă, hîrtie, ca atare diferenţierele produse
je la e lună l a alta nu influenţează distructiv obiectele, acestea fiind
t>Xpuse în vi trine etanşe, unde şi-au creat deja un microclimat.
Excesul de umiditate provine cred din posibila igrasie care există
ia subsolul clădirii, aceasta fiind veche, din piatră şi menţine apa ce se
ridică din pămînt atît din ploi cît şi
din i nfiltraţia între straturile

solului.

Deoarece la subsolul clădirii sînt depozitele de pictură şi sculp
tură, care părăsesc încăperile în cursul iernii 1979, se vor lua măsuri
imediate de înlăturare a excesului de umiditate, pe rînd în toate încă
perile subsolului. Totodată va fi evacuat şi Laboratorul de restaurare
de deasupra sălii 13.
S-a trecut la schimbarea orarului de funcţionare a microc�ntralei,
înregistrările au continuat !;i se vor trage noi concluzii pe· baza dia
g ram el or obţi nu te .
Nu se poate recurge la aerisire, deoarece aşa cum arătam la etaj
fer estrele sînt blocate de vitrine şi se aplică ilu mi na tul artificial atît
cît este necesar.
Acest sistem de l a etaj de panotare a ferestrelor şi iluminat arti
ficial considerăm că este bine conceput, precum şi modul de ex punere
a obiectelor, astfel efectul degradant al lwninii este împiedicat.
Acestea sînt cîteva din constatările reieşite din analiz� datelor.
Studiul va continua avind în vedere faptul că muzeul va fi racprdat la
centrala termică a oraşului. Căldura constantă asociată cu măsurile lu
ate prin eliberarea depozitelor de artă va du.ce la dispariţia. timidităţii
excesive înregistrate pînă în prezent.
Studierea în continuare a celor doi parametri stă mereu in aten
ţia noastră şi va ridica noi probleme de păstrare şi conservarea întregu lu i pat ri moniu muz eal .
·
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Fig. 1 - Muzeul Botoşani, 1 , Indicele temperaturii ş i umidităţii în anul 1979 în
patru săli ale muzeului ; 2, Graficul temperaturii ; 3, Grafificul umidităţii.
Musee de Botoşani, 1, La moyenne de la temperature et de l'humidite en 1979 dans
quatres des salles de Musee ; 2, La grafique de la temperature ; 3, Le grafique de
l'humidite.
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CORRELA1'10N ENTRE LES l<'.ACTEURS D U MIOROCLIMAT DES .SA-LLE8
DU MUSl:E DANS L'ACTION DE CONSERVATION DES OBJETS ·
•

R�ume

Cet auvrage pn�sentc les prin cipa ux parametres du microclimat dan!i un
musee et leur relation.
Les diagrammes obtenus a un appareil special presente
les
valeuis
de
res pammt>tres dans quatre des salles du Musee tout commc les diff�rence� de
tempera-ture et eventuellemeţ�t quelques mesures pour l a ramener ă des "alt'un
normalf'.
Les valeurs sont presentees dans le tableau et le gmphique ci-jonits.
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RESTAURAREA UNUI TIP DE CENTURA CU APLICE
DIN SECOLUL XV

CRISTIAN PA :-.ITEA

I n primavara anului 1982 întîmplător a fost scos la lumina zi lei,
urma unei acţiuni de desţelenire a unui teren pentru a fi redat agri
culturii, un număr însemnat de obiecte de podoabă, monede de aur şi
argi nt, fragmente textile şi din piele. Aceste obiecte care compun un a
devărat tezaur, au căpă.tat numele locului descoperirii
tezaurul de la
Schinetea (corn. Dumeşti, jud. Vaslui).
Ajunşi la faţa locului am fixat punctul tezaurizării, care se afl a
iniţial la 0,65 m sub nivelul actual de călcare. Elementele con
cludente (rămase) ale tezaurizării iniţiale au fost acelea oferite de pre
zenţa unui număr insemnat de podoabe; fragmente textile şi din piele,
peste 25 tipuri de obiecte de podoabă ca : 3 tipuri de strasuri, 12 tipuri
de cercei, 1 engolpion cu lanţ, IJ inele sigilare, 3 tipuri de catarame şi
o limbă de curea, 18 aplice rotunde mari, 10 aplice dreptunghiulare, 7 5
aplice rotunde mici ş i lunule, 4 tipuri d e na6turi, 14 monede d i n aur,
59 monede din argint, 3 fragmente di ntr-un degetar, peste 30 fragmen
te din piele, peste 1 5 fragmente textile şi fibre cînepă. Starea de con
servare a tuturor obiectelor din inventarul tezaurului era înainte de
restaurare submediocră. Prezenţa masivă a mai multor tipuri de coro
ziune cît şi a depunerilor de pămînt au oferit pieselor un aspect spe
cific. Majoritatea acestor piese, pe lîngă faptul că au suferit atacuri
chimice în timpul folosirii lor de către purtător cît şi ÎPl timpul de za
cere, au mai suferit şi modificări fizice înainte de a fi tezaurizate prin
îndepărtarea brutală a aplicelor de pe suportul din piele şi împletitură
textilă. De asemenea, multe din ele au fost mutilate de plugul folosit la
desţelenire cit şi de persoanele ncavizate care au intrat in posesia cî
torva din aceste valori deosebite, în urma ·lucrărilor agricole suplimen-·
tare. Pentru stabilirea naturii degradărilor obiectelor am apelat la spe
cialiştii Laboratorului · zonal de resţaur�e Iaşi; pentru aplicarea teste
lor asupra tuturor tipurilor de coroziune cu doruri, sulfuri şi carbonaţi.
Testul darurilor s-a operat cu ajutorul azotatului de · argint .(AgNOJ),
0,1 N. Testul sulfurilor s-a făcut cu acetat de plumb (Pb(CH3COO:! ).
Testul carbonaţilor s-a făcut cu acid sulfuric diluat (H2SO").
Ţinînd cont de rezu1tate1e testelor chimice am urmărit să apliC:1m
un regim de tratare diferenţiată în raport cu gradul de coroziune a fie
cărui obiect in parte. S-au fotografi at alb-negru şi color (negativ şi diaîn

-
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pozitiv) atit la microscop cîf:Şi lă.: imagini naturale. Am întocmit fise
şi jurnale de restaurare urmărind fiecare etapă a restaurării obiectel�r.
După toate ace�te ob�qrva,ţ ii şi intervenţii am continuat . cercetarea teh
nologiilor propriu:...zfse de corifecţiona:re a obiectelor de podoabă' ' Şi ves
timentaţie caracteristice secolelor XV-XVI şi chiar mai timpurii '·
Din toate aceste piese ne-am îndreptat atenţia asupra unui tip de
centură cu cataramă, placă de cataramă şi aplice rotunde şi drep1ju.n
g qilare din argint şi argint auri t (Fig. 4). Este posibil ca numărul apli
celor să nu fie cel existent în momentul descoperirii.
Catarama de centură compusă din patru elemente a fost găsită
într-un stadiu de conservare submediocru. Distrusă mecanic si chimic
ca număra nu mai puţin de şapte fragmente. Avînd în veder� coefici
Pntul de îmbătrînire al argintului care se manifestă prin slăbirea le
găturilor intercristaline sub influenţa agenţilor chimiei (sulfuri, daruri,
carbonaţi) restaurarea piesei am făcut-o cu mare atenţie. Catarama fi
ind compusă din părţi turnate (veriga cvasiovală, acul şi plăcuţa trafo�
rată) şi din tablă de argint groasă de 0,5 mm (aceasta din urmă a sufe
rit cel mai mult în lunga perioadă de zacere), am avut cîteva probleme
în procesul restaurării. Iniţial
catarama a fost confecţionată în urmă
torul mod :
1 - corpul . acesteia cu lăţimea de 30 mm şi grosimea de 6 mm,
cu aspectul unei cutii a îmbrăcat capătul din piele de bovină a curelei
prin nituire cu patru nituri.
2 - ornamentele florale şi liniare de pe suprafaţa şi de pe părţile
laterale au fost făcute inainte de montarea, cu ajutorul dăltiţel9r şi a
ponsonului.
3 - spatele cataramei nu are ornament dar are urme de prelu
crare (dungi paralele şi orificii pentru nituire).
4 - plăcuţa traforată, realizată prin turnare are, de asemenea, in
te'l'Venţii ulterioare de ornare cu dăltiţa şi ponsonul, a fos t prinsă de
curea cu două nituri.

5 - capătul de prindere al verigii are sudate două inele cilindrice
cu lungimea de 8 mm şi diametru! de 4 mm, prin care a fost introdus
un ax din fier pentru rularea verigii şi a acului. Axul din fier nu a
fost confecţionat din metal brut ci din tablă rulată. Datorită axului din
fier această piesă a avut de suferit. Aceasta a creat o diferenţă de po
tenţial electrochimic între cele două metale (argint şi fier), agenţii co
rozivi oferind pi��i un aspect specific (Fig. 1),

6 - veriga a fost turnată şi fixată prin lipire de capetele axului
făcînd corp comun cu acesta şi mişcîndu-se după nevoie in ·cele două
inele.
7 - acul este de asemenea obţinut tot prin turnare şi introdus pe ax.

Avînd în vedere gradul avansat de coroziune al piesei am apli
cat tehn ol og ia adecvată ·de curăţire şi consolidate. Fotografierea .a pre
L'edat toate etapele de restaurare ce au succedat conform normelor de
restaurare-conservare. Curăţirea chimică s-a făcut în soluţie de Com
plexon III c1,1 . pH ba:zic .. U�carea. s-a efectuat, in alcool etilic şi imer-
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sarea · î n par-afinfi fierbinte. · ConsolidarL-a·.în situaţihde · genul acesta (cind
matorialul este.. foarte ;friabil) se· face·· t:u materiale: · · r-eversibile. Tocmai
de a�eea am aplicat lipirea tuturor· fragh1entelor. pe • un ieapăt ·de . curea
nouă cu ajutorul răşinii de "Uhu plus" în amestec cu praf de aluminiu
pentru a apropia cromatica de original. De asemenea, veriga am lipit-o
de capetele axului prin înfăşurarc cu răşină pentru ca să fie indepen
dentă de inele. în final piesa am fotQgrafiat-o pe ambele părţi în vederm
i ntocmirii documentaţiei (Fig. 3).
.
După cum am arătat mai sus · îri componenţa curelei mai intră şi
aplice rotunde şi dreptunghiularc, tot din argint. Aplicele rotunde în
număr de 18 au avut în momentul · descoperirii acelaşi aspect de co 
roziunce şi friabilitate ca şi · catarama · (Fig. 4). Dul'ă · observaţii atente cu
·
ajutorul lupei �i microscopului cît �i' ·cu c)chiul )ib�r ain constatat ur..
mătoarele :
com'
gradul de friabilitate ; 3
gradul de coroziun1� ; 2
1
ponenţa unei aplice rotunde.
Coroziunea de tipul complex specific argintului a necesitat ope
raţii similare tratării cataramei. Suferind şocuri mecanice şi chimice
toate aplicele prezintă deformări şi fisuri de suprafaţă şi care traver
sează plăcile. Părţile componente ale unei aplice rotunde sînt urmă
toarele
discul care are dia metrul de 29 mm şi grosimea de 0,5 m m , este
1
uşor concav cu o perforaţie centrală de :l mm.
rama pe care se sprijină discul sudat tot cu argint arc o lă
2
ţime de 5 mm şi o grosime de 0,5 mm.
două picioruşe sudate sinwtric de ramă în vederea prinderii
::J
prin nituire de cureaua din piele, lungime 10 mm şi grosime 1,5 mm.
disc m i c cu dianwtrul de 10 mm, .grosimea 0,5 mm este aju
4
rat cu fir dublu răsucit.
calotă sferică (emisferă) I'U diametru! de 8,() mm, raza d e
5
3,5 mm ş i grosimea d e 0,5 m m este umplută c u o pastă adezivă ş i fixat
cu ajutorul şplintului sudat în i nteriorul calotei, pe discul mare.
şplintul este confecţionat din sîrmă de argint de 0,5/1,5 mm
6
cu profil în semicerc, înal t de 6 mm, arc rolul de a prinde calota de
discul mare prin bifurcare la 90 grade, prin interiorul acestuia.
7
umplutura, după o cercetare amănunţită, are la bază un a
m estec de si lice (Si02) şi aluminosilicaţi de tipul caolinului. De aseme
nea sînt prezente fibre de cînepă care au avut rol de armătură.
Aplicele dreptunghiulare în număr de zece, din argi nt, au lungi
nwa de 28 mm şi lăţimea de 10 mm iar grosimea de O, 75 mm. Şapte
d i n acestea au în afară de cele două orificii de la capete de 1 ,5 mm în
diametru o altă perforare pe mijloc cu diametru} de 5 mm prin care
probabil se i ntroducea acul cataramei . Urmele de pe marginile exteri
oare ale orificiilor sînt edificatoare (folosirea acestora în mod curent
prin introducerea acului cataramei). Lungimea niturilor de la aplicel e
dreptunghiulare este d e 5 m m iar grosimea este d e 1,3 m m . Dispunerea
aplicelor pe cureaua din piPle a fost făcută iniţial începînd cu acelea
.
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rotunde de la cataramă spre virf iar in co nti n ua re aplicele dreptun
ghiul are Restaurarea aplicelor s-a făcut conform normelor in vigoare
cu substanţe adecvate şi inlocuitori reversibilf�.
.

NOTE
1 R. A. Rîbacov,
Mesertue În vec:bea Rusie, Moscova 1948 ; D. Gh .
Teo
dor, Tezaurul feudal timpuriu de ebiec:te de podoabă descoperile la V�-laşi,
îh AM, 1, 1961, p . 245-262 ; i dem, Obiecte de podoabă din tezauMJI feudal tim
puriu descoperit la Oţeleni (raionul Ruşi, reg. laşi), în
AM, ll-111,
1 96-l, p.
343-357 ; E. Neam ţu, Obiecte de podoabă din tezaurul medieval de la ())tot-Mori i
Popricani (laşi), in AM, 1 , 1961, J). 284-29 1 .
2 H . J . Plenderlei lh - La conservation d es antiquite.. et d e oeuvres d'art,
Ed. E�'rollcs, Pal'is, 1966.

LA RESTAURATJON D'UN TYPE DE CEINTURE A U X
APPLIQlTES D'ARGENT D U XV-e SIECLE
Resume
·Parmi l'invcntaire du treSOI' feodal de Sch i n etea, XV-e siecle, d eco u v.pr t a
Dunw�ti , departement de Vaslui il y a un{' ceinture aux appliques d'argent.
Les difficultes de la restauralion de cette ceinture sont dou<ies it la frLabi
lite du metal, fi la vari(�te des materi0ls conslitutifs : peau, fibres, textiles, l i 
ants, m inerals
orga n iques.
Les investigations ch i m i q ucs et phisiques effectul>es dans IP
cad rE' du La
boratoir<• Zon n l de Rest.auration Pt ConsC'rvation d� Iassy et dans )p Labcira
toire du Musl>c d P
de Vaslui ont del0rmine le traitem ent d iff(\rencie
de Ia cPin turC'.
La vari<"·l<� d'us : n a !!P de toutP<: lf's appliq uPs Pt rlPs parties con st i t u i f s
clf'
celks-ci ont ele enre.� istJ·e dan<: IP journal dP restauration, cOnC'rctise par les te
moi n � photograph iques
dessins. A l 'a ide de<; ces temo i n s
no
Jll eUt
restaure
hypoth{•tiq uPnwnt, la el.' in tur<> sous-mention TlL�c .

et

l'Histoire
et
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Fig. 1. - Tezau1111 de la Sc:hinetea. 1, Aplică de centură şi părţ i l e ei componente ;
2, catarama Inainte de restaurare.
Le tresor de Schlnetea. Applique de ceinture et les parties com ponenls ; 2, la

ceinture avant de restauration.
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Fig. 2.
Tezaurul de la Schinetea. Aplice de centură : 1, avres ; 2, re-v«ns ; J,
vedere laterală ; 4, avers ; 1-3, inainte de restaurare ; 4, după restaurare.
Le tr•r de Schinetea. .Appliques de ceinture : 1, avers ; 2, revers ; 3, vue late
rale ; 4, avers ; 1-3, avant, la ·restauration ; 4, apres la restauration.
�
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Fig. 3.

-

2, revers.

Tezaurul

de Ia Scbinetea. Cataramă de centură restau rat;i. 1 , ZJ V<"rs ;

Le tresor de Schinetea. Le boucle de ceinture restaure ; 1, avers ; 2,
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Cit.

PI\N'I'F..\

l urii ;
Fig. 4. - Tezaurul de la Schinetea. 1, I ncercare de reconstituire a cl!!lt
2, Catarama de centură, fază de lucru.
Le t resor de Schinetea. 1, Essai de reconstitution de la cainture ; 2, Le boucle
de ceinture, phase de travaiL
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ŞTEFAN S. GOROVEI
MIHAI SORIN RADULESCU
"... părinţii, moşii,

strămoşii . . .

De la ei vine ceva mai scump
decit toate moştenirile ... "

N. l o rga 1

Interesul pe care îl are studierea ascendenţei acelor persoane care
au j ucat un anumit rol în istorie (cultură, ştiinţă, politică) e pe deplin
j ustificat ; din păca,te, literatura noa5tră de specialitate e foarte sărac[\
in a sL•m enea cercetări, deşi concluziile care se pot trage din al că tu ir�a
�i "' tudierca unor table d e a scend enţ i sînt de un netăgăduit interes2•
Fa pte pe care nici cel mai perspicace şi mai erudit cercetător al istoriei
nu �i
le-ar pute<.t i m agina ies la iveală într-o as e m e n ea tablă : astfel,

marele Goethe apare ca unul din descendenţii lui Carol cel Mare, î n
a 3 2 - a g en e ra ţ i e : în tabla strămoşilor s ă i , "m arele împărat poartă n u
m[,rul 4.225.761 .2flR iar împ[trăteasa Hildcgarde numărul 4.225.76 1 .289" :1•
E dl(Cpt, un asemem•a studiu g e neal ogi e e mult mai greu de rea
liz�tt,

întrucît în adu narPa materialului documentar

nu

S l'

urmează o

sing ur[t l i nie, ca în cercetările consacrate unei singure fam i l i i ; în ca zul

un;_· [ table de strămoşi, avem de-a face cu un număr mare de fami l i i ,
n ;,.�:r: :tr care creşte pe măsură c e avansăm în cercetarea ascendPnţei, în
de i�,, rtindu-ne de subiect
în fiecare ge nera ţie, patronimicul p ersoane i
studiate apare, de regulă, o singură dată (excepţie făcînd cazul dnd
p i erdPrea str[\ lnoşilor - l'implexe des ancetres, der A h nenve rl u st -

ar ci ucp la rcp0tar0a l u i . ca urmare a unei 6ts<cl torii între rude) ; restul
'>Înt nume diferite . De pild[t, în generaţia a patra a s cende n tă, d i n
2:
B .străbunici, unul s i ngur va purta acelaşi n u m e d e fam ilie c u
subil'ctul, ceilalţi şapte fiind membri ai altor fam i l i i . Astfel, alcătuirea
w:e � t a b l e de.• s t r[mwş i PchivalPază cu un studiu de prosopografie. Difi
-

=

c u l L, t i l c unei asc•menea în treprinderi, în condiţiile absenţei unor i n
strunwntc de l ucru bine întocmite, nu mai trebuie subli niate . . .

In apropierea împliniri i unei j umătăţi de veac d e l a m oa rt ea l ui
N. Iorga, am crezut că omagi u l cel mai potrivit pc care i-l pot aduuJ

reprcz0ntanţii ştiinţei gcnealogice - ştiinţă atît de preţuită de marele
- ar fi o contribuţie la cunoaşterea strămoşilor să i . A acelor

sav�t•1 t

'•

str:J. moşi confundaţi cu însuşi trecutul ţării şi cărora le-a închi nat m is
căto<.u e rînduri, " fă c î nd - cum însuşi spunea - d i n scrisul meu, in
fiecare clipă cînd ating acest trecut, un omagiu lor . . . " �•.

O primă etapă în cercetarea strămoşilor a ces t ui tita n al culturii
româneşti a fos t parcursă de secretarul şi bi bl i ogra f ul său, profesorul
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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'
Barbu Thcodorescu, de la a -�·ărui iucf�re 6 au pornit şi cercetările ma
terializate in rîndurile de faţă. Iată tabla ascendenţilor lui N. Iorga.
aşa cum fusese stabilită de Barbu .Theodorescu :
·

1.
II.

L Nicolae Iorga n. 1 7.VI. 1871 - m. 27.XI.1 940

2. Nicu Iorga, n. �.X. 1 837 - m. 29.!11.1 876
.3. Zulnia Arghiropol, n. 1 842 - m . 6 IV. 1 934
4. Costache Iorga., n. 1 799 - m. 1. IV. 1 869
nt ·
q. Maria Bucur
6. Gheorghe Arghiropol, n. 1 8 1 1/1 8 1 5 - m. 1 888
7. Elena Drăghici, n. 1 820 - m. 28.VI.1860
8. Manole Iorga, m; 1 829
IV.
9. Zoiţa Costea
1 0- 1 1 necunoscuţi
12. Ion Arghiropol, dis. 1 8 1 0
1 3 . Catinca Miclescu
14. Iordache Drăghici, mare vornic, n. 1 771 - m. 1829
15. Maria Nacu, m. 1848
16. Iorga galeongiul, 1 776
V.
17. Ecaterina
1 8 - 23. necunoscuţi
24. Hristofor Arghiropol
25. necunoscută
26. Iordache Miclescu căminar
27. necunoscută
28. Dimitrie Drăghici
29 - 31. necunoscuţi
Nimic nou nu se poate adăugi ascendenţei cunoscute din partea
tatălui, Nicu Iorga (1837-1876), decît numele unor eventuale rude din
partea mamei acestuia, Maria Bucur. Ascendenţa acesteia nu e cunos
cută ; găsim, însă, un Vasile Bucur, vornic de poartă, atestat la 1 808 '·
1 8 1 1 8 etc ; fiicele sale, aşezate la Văratec după moartea sa, primeau o
pensie, pe la 1 8 1 7-1819, din cutia milelor 9• Va fi fost Maria Buour
una din aceste fiice ? Alte eventuale rudenii sînt menţionate cam la
aceea5i vreme : o carte a divanului s-a emis in 1 807 "în pricina lui
Filip Bucur şi Const. Bucur, pentru parte de moşia Giuleştii de la ţi
nutul Neamţului, ce au vîndut-o Constantin sardarul lui Anastasie Scor
ţcscu" tO.
Constatările cele mai interesante rezultă din cercetarea ascenden
tci mamei lui N. Iorga, Zulnia Arghiropol (1842-1934), prin trei din
�ei patru bunici ai ei, purti d numerele 13, 14 i 1 5 din gener ţia �
�
�
� _
IV-a ascendcntă : Catinca MIClescu, marele vormc Iordache Dragh1c1
si sotia acestuia Maria Nacu. Ion Hristoforovici Arghiropol (nr. 1 2) desp;e ai cărui �trămoşi nu avem nimic nou - se căsă.torise în 1 8 1 O cu
Catinca, fata căminarului Iordache Miclescu 1 1 , "din boierimea u.: m<,i
îndătinată a ţării" t2. Demn de semnala t - pentru preocupările unora
••
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dintre inaintasii lui N. Iorga - e faptul că Iordache Miclescu, tînăr
postelnic, s-a îndeletnicit cu copierea unor manuscrise de cronici : în
1782 şi 1784, a transcris cronicile lui Miron Costin şi Nicolae Costin 13•
·

1. Filiera �ficlescu, cercetată mai îndeaproape H, aduce nebănuite
surprize. Iată această filieră, in linia ei directă, masculină, porl'ljind
a rebours de la Iordache Miclescu (cifrele reprezintă numerotarea,
in
continuarea ascendenţei, după sistemul Sosa-Stradonitz : 26/V înseamnă
ni". 26 din generaţia a V-a ascendentă ; cf. tabelul final) :

26/V Iordache Miclescu
, = 1. Măriuţa Catargi
2. Ileana Enache
Cantacuzino

+-

52/VI Sandu Miclescu
1. Safta Kostaki
2. Safta Iamandi

l 04/VII

-

208/VIII Gavril Miclescu
mare logofăt, m. 174115
= 1. Catrina Dubău
2. Balaşa Moreanu

4 1 6iiX Gligore Miclescu
paharnic
m. 1665/1668
= Marena Grama

-

832/X lonaşco diacul
din Gugeşti

Constantin Miclescu
hatman, m.a. 1749
= 1 . Catrina Sturdza
2. Nastasia Rosetti

+-

Să urmăm, acum, ascendenţa pe linie feminină, pentru a vedea ce
strămoşi au adus soţiile Micleştilor din generaţiile IX-V.
Marena Grama (nr. 417) era fiica lui !sar Grama şi a Anghelinei
Orăş, din străvechiul neam cu acest nume iti.
In generaţiile care urmează, fiecare din cei patru reprezentanţi ai
familiei Miclescu a fost căsătorit de două ori. Lucrurile sint simple în
cazul logofătului Gavril Miclescu, intrucit se ştie documentar că fiii săi
provin din căsătoria cu Catrina Dubău (nr. 209/VIII), fiica marelui lo
gofăt Teodosie Dubău (nr. 418JIX), cunoscut pentru transmiterea unor
manuscrise de cronici, mort pe la 1698 - 1700, şi a unei Măricuţa
(419/IX) 17. Mai sus, se ajunge la Ghelafie Dubău şi la familia Circu 1,8:
Hatmanul Constantin Miclescu (nr. 104/VII) a fost tatăl lui Sandu
Miclescu (nr. 52/VI) din căsătoria cu Catrina, fiica lui Sandu Sturdza 19 :
mai sus, se ajunge la familiile Prăjescu 20, Mihăilescu, Mogâldea şi
Jora 2 1 şi la Safta Ghenghea, soţia lui Lupu Prăjescu (nr. 842-843/X),
nepoată a lui Miron vodă Barnovschi. Cît priveşte pe Lupu Prăjescu,
se ştie că el era fiul lui Nicoară Prăjescu, unul din marii dregători ai
acelui început de veac XVII dominat de Movileştii cu care se şi inrudea.
Eta o inrudire prin mama lui Nicoară, soră, după toate probabilităţile,
cu Maria, soţia lui Ion Movilă şi mama voievozilor Ieremia şi Simion,
ambele fiind presupuse fiice ale lui Petru vodă Rareş 22.
In acelaşi cerc de rude ale strămoşilor direcţi ai lui N. Iorga, se
înscriu : prima soţie a lui Vasile vodă Lupu, doamna Tudosca Bucioc ;
Gheorghe vodă Ştefan şi soţia sa, doamna Safta, născută Boul (primul
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro

-:.-r . S. GOROVEI,

.

M.

S.

RADn.':s .::u

prin Mogâldeşti, a doua prin Prăjeşti) ; doamna Dafina-Ecaterina, nas
cută Jor� , soţia lui Istratie vodă Dabija, şi fiica ei din prima căsătorie
(cu Dumitru Buhuş), Anastasia, soţia lui Gheorghe vodă Duca si, bi��
înţeles, fiul acestora, Constantin vodă Duca. Dintre personajele � celuiaşi
secol ŞI_ care aparţin aceluiaşi cerc de rude amintim doi cărturari cro
nicarii Grigore Ureche şi Miron Cos tin.
Sandu Miclescu (nr. 52jVII) a fost căsătorit cu Safta Iordache
Kostaki şi cu Safta Ioniţă Iamandi ; două documente, din 23 şi 27 mai
1 7 92, arată pe fraţii Constantin, Iordache, Ioan şi Manolache 21 ca fi i
ai lui Sandu Miclescu si ai Saftei Iordache Kostaki �"- Ascendenta Saftei
'
Kostaki se stabileşte m � i uşor, atît după tată (Iordache Kostaki, poreclit
Venin) 25 , cit şi după mamă (Maria Racoviţă) 2fi, ajungindu-se la fa!':"l i 
liile Bujoreanu, Balş, Şoldan, din nou Kostak i ş i Bujoreanu şi, prin
bunica maternă a Saftei Kostaki (53_/VI), anume Ilinca Cantacuzino
(21 5/VIII), soţia hatmanului Dum itraşco Racoviţă (2 1 4/VIII), la Canta
cuzinii munteni, la un şir întreg de boieri munteni, dar şi la Radu Yodă
Şerban şi, prin acesta, la înşişi Basarabii întemeietori de ţară.
In fine, Iordache Miclescu, vornicul de la Bogdana (26/V), a fost
şi el căsătorit de două ori - cu Măriuţa Catargi şi cu Ileana Enach e
Cantacuzino ; după o indicaţie din foaia de zestre dată Catincăi la di
sătoria ei cu Ioan Arghiropol, în 18 10, înclinăm să credem că strt'1 bu:1a
lui N. Iorga provenea din căsătoria cu Măriuţa Catargi 27•
Astfel, filiera Miclescu, pornind de la Catinca Miclescu-Arghiropol
( 1 3/IV), duce, în a zecea generaţie (la care oprim cercetarea), la 6-i
de strămoşi în rindul cărora întîlnim numele următoare : Miclescu, G :ra
ma, Orăş, Dubău, Murguleţ - iar prin Murguleţ se ajunge la Udrea,
Dragotă şi Arbure - Sturdza, Mihăilescu (prin care vine singele fa
miliilor Mogâldea şi Jora), Prăjescu (cu marile lor înrudiri şi cu stră
moşi urcind pînă la sfîrşitul veacului XIV, in toate familiile boier�ti
din Moldova veacului XV), Ghenghea, Kostaki (şi, prin ei, Bujoreanu,
Ghenevid, Crăciun, Tăutu), Balş, Cehan-Racoviţă, Şoldan (Nădăbaico),
Cantacuzino, Catargi, Moreanu, Neniul, Costin, Rosetti, Buhuş şi incă
o dată Bălşeştii şi Kostăkeştii.
Din analiza tablei de 64 strămoşi ai Catincăi Miclescu se impun
cîteva constatări, interesante din mai multe puncte de vedere. Din 64
de strămoşi (nr. 832-895), au putut fi identificaţi, deocamdată, doar
35 ; dintre aceştia, Apostol Kostaki sulgerul şi soţia sa Tofana Bujo
reanu apar de trei ori (numerele 848, 849, 858, 859, 880, 881) iar Vasile
Balş mare pitar şi_ soţia sa de două ori (numerele 852, 853 ; 884, 885).
Tot de cîte două ori apar urmaşi ai famili ilor Dragotă . (nr. 837 şi 8 70)
şi Prăjescu (nr. 842 şi 871).
Cu postelnicul Constantin Cantac1lzino, care poartă numărul 860
în generaţia a X-a, incepe un grup de strămoşi munteni, prin o stră
bunică a Catincăi Miclescu, descendentă, cum am arătat, din Radu vOdă
Şerban, Craioveşti şi Basarabi ; intre ascendenţii direcţi ai lui N. Iorga
se numără şi spătarul Mihai Cantacuzino (m. 1 716), ctitor la Colţea,
Sinaia, Rîmnicu Sărat, Fundenii Doamnei. I n acelaşi cerc de rude ale
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strămoşilor munteni ai lui N. Iorga mai pot fi aminti ţi : Şerban vodit
Cantacuzino, Constantin vodă Brâncoveanu, marele: agă Constantin Bă
lăceanu, stolnicul Constantin Cantacuzino, mareie spătar Drăghici Can
tacuzino, marele ban Vintilă Corbeanu, marele spătar Pană Filipescu.,
marele logofăt Radu Kretzulescu. Prin soţia lui . Radu vodă Şerban,
Elina din Mărgineni, N. Iorga descindea direct din Radu de la Afuma ţi
şi, prin mama acestuia, probabil din vechii dina şti . balcanici din familiile
Cernojevici şi Arian i ti Comnen 21l. Prin aceeaşi soţie a lui Radu vodă
Şerban, marele nostru istoric se trăgea din vechii boieri din Mărgineni,
din veacul XV iar prin Radu Şerban însuşi are drept strămoşi îndepăr
taţi pc Radu postelnicul Craiovescul şi pe soţia acestuia, Velica din
Şitoaie, fiica lui Vintilă Florescu, precum şi pe boierii din Izvorani .
Astfel, Catinca Miclescu-Arghiropol descindea, în adevăr, precum
scrisese Iorga, "din boierim<'a cea mai îndătinată a ţării" , spi ţa ei pe
linie paternă urcînd documentar pînă la Borcea marele vornic din vre
mea lui Petru vodă Rareş. Prin strămoşii Prăj eşti şi Cantacuzini se a
junge la sîngele voievozilor din ambele principate româneşti extracar
patice. La aceş ti strămoşi se va fi referit oare N. Iorga cînd scria
,,şi cum sit nu fiu "romantic" ( ... ) atunci cînd trece supt condeiul meu
acea istorie a vechii Moldow>, în care neamul meu se suie aşa de sus,
pentru ca ( .. ) să s im t în mine zvîcniri a căror origi ne mă sfiesc să o
spun» 19 ?
Pe de al tă parte, prezenţa Bălşeştilor la numerele 852 şi 884 pre
cum şi a sulgerului Apostol Kostaki şi a soţiei sale Tofana Buj orean u
la numerele 848-849, 858-859 şi 880-881 aduce o pierdere de stră
moşi - fenoml:'n bine cunoscut cercetărilor genealogice 30 - al cărei
proc-ent, însă, nu-l putem calcula deocamdată, necunoscînd în într<:'gi
me cele 64 de num R la care s-ar raporta pierderea.
II. Lucruri noi se mai pot aduce şi în ceea ce priveşte strămosi i
marelui istoric prin filiera Drăghici. Marele vornic Iordache Drăghici
( 1 7 7 1-1829), care arf', intre strămoşii lui N. Iorga, nwnărul 14, e dat
de fiul său, "cronicarul" Manolache Drăghici , drept fiu al clucerului
Dumitru Drăghi ci şi nepot al unui Neculai Drăghici, prin care familia
s-ar lega de Fi lipeştii munteni (ceea ce - trebuie spus de la început
- nn se do vedeşte documentar). Acest Neculai Drăghici ar fi trecu t
în Moldova la 1 7 35 , stabil indu-se la Focşani, unde a murit la 1 740 ;
fiul său Dumitru s-a căsătorit şi s-a mutat la Iaşi .
Pe de altă parte, C. Sion, în ale sale i nsemnări cunoscute sub
numele de Arhondologia Moldovei, afirm ă că m arele vornic Iordache
Drăghici era "fiul bulubaşei" 31, adică - aşa cum tot el preci zează al lui Neculai Drăghici, baş-bulucbaşa de hătmănie sub Constantin vodă
Moruzi 32, cu alte cuvinte intre 1 777 şi 1 782.
Avem, deci, două versiuni. Or, chiar dacă nu vom crede în ascen
denţa munteană a lui Neculai Drăghici şi chiar dacă, de asemeni, nu
vom acorda credit insinuărilor xenofobe ale lui Sion , două constatări '
totuşi , se impun :
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1) Nec:ulai "Drăghici, ca începător al neamului, e punct comun şi
J a Manolache Drăghici şi la C. Sion ;
2) In punctul care ii deosebeşte - Neculai tată (C. Sion) sau bunic
(Manolache Drăghici) al vornicului Iordache - vom crede pe · Mano
Jache Drăghici, care, fireşte, ştia bine cum se numea bunicul său şi
cum se numea străbunicul său.
·

Trebuie, însă, reţinută şi precizarea lui C. Sion că Iordache Dră
ghici era "fiul bulubaşei" de la 1 777-1 782. Un document din 9 Hu1uarie
1785 - cunoscut şi de N. Iorga, şi de Barbu Theodorescu, dar i:)este
care, in chip inexplicabil, s-a trecut prea uşor - menţionează pe· Dră
ghici, fost başbulucbaşa, din Focşani, cu ,·sotia sa Catrina, fiica lui
Gheorghe Movilă căpitan 33.
Jidentitatea de funcţiune cu personajul menţionat de C. Sion şi
identitatea de loc cu textul lui Manolache Drăghici elimină orice dubiu :
Drăghici de la 1 785 şi Catrina sînt părinţii lui Iordache. Că Dumitru
Drăghici, fostul başbulucbaşa din 1 777-1782, va fi avut în urmă rangul
de clucer sau că i-l va fi "acordat", postum, nepotul cronicar - aceasta
rămîne să se stabilească. Soţia sa Catrina era fiica lui Gheorghe Mo
vilă, fost mare căpitan de Covurlui ; la fiii lor, regăsim prenumele Mo
vileştilor : Iordache (vornicul) - după bunicul Gheorghe Movilă căpi
tanul ; Constantin - după un frate al bunicului (călugărit Climent) · ;
Zoita Drăghici (căsătorită cu sulgerul V. Atanasiu) - după sora omo
nimă a lui Gheorghe Movilă, căsătorită cu Asanache Tuduri (numele ei
l-a moştenit, apoi, Zoe-Zulnia Arghiropol, mama lui N. Iorga).
Aceste personaje sint prezentate de scriitorul C. Gane în Rădăcini.
Romanul Măcişenilor (Bucureşti, 1947), roman scris pe baza documen
telor moşiei Măcişeni, documente din care o parte au fost publicate în
"Arhiva românească", X (dar nu şi cele care privesc sfîrşitul veacului
XVIII ; urma acestor documente nu am regăsit-o). Din datele extrase
şi folosite de C. Gane se vede că aceste documente menţionau, la 1 784,
pe spătăreasa Ileana Movilă cu fiicele ei, Catrina şi Zamfira, şi cu gine
rele, Dumitrache Drăghici biv vei bulucbaşa 34. Numai că, in spiţa anexată
cărţii, soţia lui Drăghici e Zamfira, ceea ce e, desigur, o eroare : docu
mentul din 1785, menţionat mai sus, o indică pe Catrina. In aceeaşi spi
ţă, e introdus, ca tată al lui Gheorghe Movilă, un Dumitrache Movilă,
căsătorit cu fiica banului Păianu din Ţara Românească ; acest Dumitra
che Movilă este atestat la Măcişeni în 1711, 1718 şi 1 720, dar din docu
mentele publicate nu rezultă clar că era tatăl lui Gheorghe Movilă
( 1763, m. ante 1 784) ; pe de altă parte, genealogia familiei Păianu nu
cunoaşte o asemenea înrudire 35.
Aşadar, Gheorghe Movilă era nepotul vel căpitanului de Tecuci
Movilă Adam 36 şi strănepotul căpitanului Adam Moviliţă, mort pe la
1660, ctitorul mănăstirii Adam şi intemeietorul unei familii foarte ra
mificate, cu patronime deosebite la fiecare ramură : Movilă, Adam,
Luca şi Stamatin 37. C. Sion, care în Arhondologia sa a consactat ' 'tnai
multe pagini expunerii genealogie! acestei familii, pretinde că a văzut
documente atestind legătura cu neamul vechilor Movileşti ; deşi puţin
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probabil, lucrul acesta nu poate fi cu desăvîrşire exclus : frateler · logo
fătului Ion Movilă (tatăl voievozilor Ieremia şi Simion), anume Văscan
Movilă, pircălab de Hotin, a avut un fiu Dumitru, numit uneori,. in .do
cumente, şi Moviliţă. Adam Moviliţă ar putea fi, eventual, dintre u.r
maşii acestuia.
Soţia lui Adam Moviliţă, Tofana, era fiica lui Dabija Năbădaico
ceaşnicul, mort pe la 1628/1629 şi a &hivei (Paraschiva) Ghenevici.
Astfel, dacă am putea desfăşura o mare planşă cu toţi strămoşii = cunos
cuţi ai lui N. Iorga, am vedea revenind şi numele Ghenevici şi :Nădă�
baico, prin care se măreşte procentul de strămoşi "pierduţi" L
Nu ne este documentar cunoscută, pînă acum, soţia lui Neculai
Drăghici ; un arbore genealogie al familiei Cerchez 38 menţionează, to
tuşi, un Neculai Drăghici căsătorit cu Maria Cerchez, sora şatrarului
Iordache Cerchez, tatăl Ilincăi Cerchez (căsătorită Nacu); a cărei fiică,
Maria Nacu, a devenit soţia vornicului Iordache Drăghici. întrucît în
acest · arbore genealogie nu se indică sursele documentare, nu putem
avea ;siguranţă deplină în ceea ce priveşte identificarea acestui Neculai
Dtăghici cu bunicul vornicului Iordache. Totuşi, întrucît la vremea aceea
- mijlocul veacului XVIII - nu ne este cunoscută existenţa· unui alt
Neculai Drăghici, credem că cei doi omonimi (soţul Mariei Cerchez şi
bunicul vornicului Iordache Drăghici) sînt, de fapt, una şi aceeaşi ; per
&oană· (nu excludem, fireşte, nici posibilitatea ca Neculai Drăghici. să fi
avut pe Dumitru - Dumitrache, viitorul başbulucbaşa, dintr-o altă că
sătorie). In cazul cind presupunerile noastre sînt corecte, constatăm că
vornieul Iordache Drăghici s-a căsătorit cu o vară de gradul doi :: Ma
ria Nacu�
III. Ajungem, astfel, la ultimul punct al cercetării de faţă : filiera
Nacti, ascendenţa soţiei marelui vornic Iordache Drăghici, Maria Nacu
(15/tv), moartă de holera de la 1848 şi îngropată la Lungani (laşi) 3!1.
Ea e"ra · fiica lui Toader Nacul şi a Ilincăi Cerchez ; pe aceasta din urmă
o aflăm la 31 decembrie 1814 cumpărînd un sfert din Codreşti (Iaşi)• de
la 'fratele său Costache Cerchez căminar 40 ; amîndoi erau fiii' '.Aniţei
Cerchez, născută Codrescu, din vechii stăpîni ai satului, cu genealogie
pînă la Filip Codrescul din 1646 41 Conform aceleiaşi spiţe a familiei
Cerchez, deja citată, tatăl Ilincăi, şatrarul Iordache Cerchez, era · fiul
comis'uiui' Ioan Cerchez şi al Mariei Ghenghea ; la rîndul său; · comisul
Ioan 'Cerchez e indicat drept fiu al lui Neculai Cerchez Şi al ' Marlei
Mavrichi ; în generaţia imediat următoare, ca părinţi ai lui Neculai
Cerchez apar comisul Ştefan Cerchez şi soţia sa, Axenia Enach'e Paladi.
î ns�iem această filiaţie şi alianţele aferente in tabla strămoŞilbi"' lui
N'. Iorga sub aceeaşi rezervă a unor viitoare verificări documentaTe;
Prin descendenţa sa, probabil dublă, din familia Cerchez, :N. ' Iorga
avea strămoşi comuni cu junimistul Vasile Pogor, cu generalul" Mihail
Christodulo-Cerchez şi cu A. C. Cuza, toţi trei urmaşi ai lui: Ionhţă
Cerchez, fratele şatrarului Iordache Cerchez şi al Mariei Neculai Oră
ghici.
C-da. 24

coala

28
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Toader Nacul ot vistierie (1 755

1 766), identificabil în spiţa acestui neam dată de Gh. Gh]bă�

nescu -t:! ' :
Cucoranu
document
tirziu, Ja

era fiul lui Neculai Nacul, tot ot vistierie şi al Catincăi C.
pe care, sub numele de Catinca Năculeasa, o mentioneaz;1 un
din 1 760 la Lungani, lîngă Mădirjaci (Iaşi) 4::. Şa�e am mai
30 august 1 766, fraţii hagi Dimitrie, Zoiţa şi Toader N acul,
fiii Serafimei, dau o mărturie pentru schitul Stavnicul, făcut de b unicul
lor, medelnicerul Constantin Cucoranu, călugărit Calistru "" · Ser afima
era, deci - oricit ar părea de curios -- numele de călugărie al Catin61i
Nacu. .Asccndenţa acesteia din urmă o aflăm intr-un document din
1785 �3 : era fiica lui Constantin, nepoata lui Vasile Cocoranu
vcitaf :La
hatman la 1680 W şi la 1688 loi, căpitan la Smotricz in 1 699 18 - stril
nepoata lui Gheorghe Cocoranu, personaj bine cunoscut in actele din
prima jumătate a veacului XVII. Despre acesta, !?tim că era fiul lui
Cirstea Cocoranu şi nepotul lui Roman Cocoranu, trăitor in veacul XVI,
-

din neamul care a întemeiat satul Cocorăni de la Botoşani . Din păcate,
nu am putut identifica, încă, soţiile acestor Cocoreni din patru gene
raţii ; cea a medelnicerului Constantin (viitorul călugăr CalistrJ) era,
poate, fiica lui Ştefan ot v istierie, ginerele lui Iane Burnaz "�

Revenim la Năculeşti. Au existat, în Moldova veacurilor .X V1I
XVIII, citeva familii purtînd acest nume (diminutiv de la Neculm) ; cea
mai cunoscută e cea din care s-au desprins ramura Stroici şi r amora
Zmucilă (cu celebrul ban Savin, ctitorul monumentului ieşan
can �-i
poartă şi azi numele) ; alţi
Năculeşti coboară din bucovineanul Isac
de Sinihău, prin fiul acestuia, starostele Nacul ; alţii sînt urma:;;i i lui
Nacul Volcinschi (fiul celebrului serdar Vasile Bainschi). Strămo:;; ii Nă
culeşti ai lui N. Iorga nu aparţin, însă, nici uneia din aceste trei ia milii,
c i unei � patra familii omonime, descendentă dintr-un Nacul de 11istie
rie, atestat in d1..>ceni ile VII-IX ale veacului XVII. În spiţa deja men
ţionată, Gh. Ghibănescu a confunda t pe urmaşii au•stui Nacu! df:' v.istie
rie cu urmaşii lui Nacul stolnicul (familiile Stroici şi Zmucilă) ; departa
jarea nu e, in adevăr, uşoară ; ea s-a putut, totuşi, realiza prin unnări
rea proprietăţilor. Un document din 1 aprilie 1763 arată pe Catlnca,
fiica răposatului Constantin Cocoranu fost medelnicer, soţia răpm;atului
Ncculai Nacul, vînzînd, împreună cu fiul ei Toader Nacul (viitorul tată
al Mariei Drăghici ) , jumătate din satul Părtănoşi 50. Urmărind fihera pe
care o indică transmiterea proprietăţii la Părtănoşi, se vede că Neculai
Nacul era fiul lui Ion Nacul, logofăt de vistierie ;, 1 [confundat de Gh.
Ghibănescu cu Ionaşco sau lonăşcuţă Nacul, armaş, călugărit h;aia şi

devenit egumen la Sf. Ilie ( 1702) şi apoi la Humor ( 1 7 1 1) :;2]. După o
însemnare rămasă de la geneologistul F Bartsch, Ion Nacul s-a c�stttorit
în 1 7 1 2 cu llinca Silion, fiica lui Ştefan Silion, vei şatrar la 1 6 88 , vei
clucer la 1 698 ; acesta era fiul unui Constantin Silion (a cărw sor.oi
Varvara a fost bunica maternă a lui Dimitrie Cantemir) şi nepot-:Jl unui
Silion, ginere al vornicului Alcxa Arapu de la începutul veacului XVII ;,;1•
Ion Nacul, pre.zent în documentele Părtănoşilor între 1 7 1 2 şi

17 2 6

,

era fiul lui Nacul de vistierie M şi al Paraschivei, fiica vornicului Costin
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Potlog şi nepoata lui Ion Potlog, vtori logofăt, vornic de gloată, atestat
la Părtănoşi în 1621-1632 r"-,_ Acest Ion Potlog, proprietar la Părtă.no�i
şi Şepteşeni w, este, poate, identic cu cămăraşul Ion Potlog, atestat la
1 6 1 7 ca fiu al lui Nicoat·ă Potlog de la Bod eşti (Soroca), urma�ul unui
Steful 57.
Un frate al lui Ion Nacul de la Părtimoşi, Vasile Nacul, şi el lo
gof.:-l t de vistierie, s-a căsătorit cu Maria, fiica lui Nacul starostele din
Godineşti, nepoata lui Isac de Sinihău (din cclMalt nc•am Năculesc mpn
ţionat mai sus) ; urmaşii lor se pot stabili pri n documentele Godineşti
lor �>H. Unul din fiii acestui Vasile Nacul, Toader Nacul ot vistierie, a
avut patru copii, din care u n băiat, Lupul Nacul ot vistierie (tatăl lui
Leon Nacul, trăitor la 1800 la Petre:;;ti-Roman '19), Ana ( 1 737-1 303). so
ţia banului Tănase Gosan şi o alti\ faU1, ci1siitorită cu Gheorghe Carp
(la 1 763, atît Lupul cît şi unul din cei doi cumnaţi ai săi , anume Gheor
ghe Carp erau "ot vistierie" lill ; acest Gheorghe Carp este strămoşul omu
lui paslitic P. P. Carp). E deosebit de i nteresantă constatarea că în patru
generaţii ale unei aceleiaşi fam ilii, în doui1 ramuri, cei mai mulţi mem
bri ai ei au lucrat în vistieria domneasc<1, fiind, din tată în fiu, logofeţi
de visterie. Asemenea cazuri meriti\ cercetate mai îndeaproape.
Ce ne relevă , în concluzie, analiza tablei de 5 1 2 stri1moşi ai lui
N. Iorga (din care, în treacăt fie zis, cunoaştem abia vreo 50 . . .) ?
Aceleaşi constatări se desprind ca şi în cazul cercetării strămo�ilor
lui Alexandru Ioan Cuza pe de o parte, pierderea strămoşilor într-un
procent care sporeşte pe măsură ce urciim în vechime ; pe de altă par
te, înrudirea universală (cum îi spun gencalogi�tii francezi), în virtu
tea căreia numele lui N. Iorga figurează pe unele table de desccndenţi
îm preună cu o seam�1 de domnitori români (Cantacuzinii, Brâncoveanu)
sau, prin descendenţa din logofi1tul Tăutu (m. 1 5 1 1), cu Ioniţă Sand.u
Sturdza, Mihail Sturdza, G rigorc Alexandru Ghica (cu aceştia, şi prin
Sturdzeşti, dar şi prin alte filiere) şi chiar cu Alexandru Ioan Cuza ca să ne limităm doar la cîteva
exemple mai la înde-mînă, plus unii
d intre marii bărbaţi de stat ai Rom{miei moderne, ca Mihail Kog�tlni
ceanu şi P. P. Carp.
Avem, apoi , de remarcat descendcnţa lui N. Iorga din personaje
aparţinînd unor catpgorii sociale foarte difNitc - de la răzcşii care
trebuie să fi fost strămoşii lui Bucur şi boicrnaşii din neamuri ca
Po1ilog, Bujoreanu, Mihăilcscu, pînit la marile familii ale Moldovei şi
'fării Româneşti în cursul Evulu i Ml'diu, la cîţiva dintre domnitorii acelei
perioade şi, mai sus, pînă la Basarabi şi Muşatini.
Se poate spune că sîngele lui N. Iorga a adunat cîte un strop din
tot ce a fost, de-a lungul istorici noastre, glorie, dragoste de carte. vi
tejie, aspiraţii înalte, zbucium intelectual, credinţă adîncă, spirit de
ctitorie, dragoste de neam �i de moşie. Aşa, se înţeleg mai bine cuvin
tele cu care el însuşi a definit stră moşii : .,De la ei vine ceva ma i
scump decît toate moştenirile materiale, mai greu de purtat decît toate
sarcinile, ceva care adesea trebuie înfruntat cu mai mult curaj desperat
decît toate pericolele felul lor de a fi, transmis, corectat, sintetizat
·
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cu mii şi mii de: -experienţe,·, e�e ajnnge · pînă la tine, omul de azi. Ceva
care abia poţi să-I înfrînezi, dar · să...I silprimi cu totul nu, căci morţii
nu se dau morţL Ceva: care,. în , ceasurile ' în care nu e nimeni viu să-ţi
stea alături, dă puterile pe · care le păstrează partea aceea singură care
continuă viaţa lor, ca s-o păstreze măcar cum a fost, dar şi s-o înalţe
şi, pentru păcatele: lor1 s-o ispăşească.
Ei, înaintaşii, dau aplecări, întorsături de .spirit, îndemnuri şi pu
tinţe de fapte.
l-am ştiut totdeauna în mine şi cu mine şi, dacă am făcut .şi vreun
lucru bun, lor li l-am înehinat în partea care lor le revine, intocmai aşa
cum plugarul antic depunea o parte din rodul cîmpului sau al turmei
înaintea icoanei zeului. Căci -ei, antecesorii, sînt zei, zeii noştri ocrotitori
pe căi pe care conştiinţa noastră trebuie să le aleagă, căci ele vin de
la mulţi din ei şi sint aşa de ·deosebite, adesea cum au fost ei deosebiţi".
Este, dealtminteri , ceea ce. ne-a şi îndemnat la această cercetare
şi ceea ce o şi îndreptăţeşte 61.
1.
II
III .

IV

V

VI

VÎ.

Nicolae Iorga, D· 17.
1871 - m. 27. XI. 1 940
Nicu Io.rga, n. 5. X. 1831 - m. 29. III. 1 876
Zulnia Arghiropol, n. 1842 - m. 6. IV. 1934
Costache Io"Tga, ri. 179"9 - in. 1. IV. 1869
5 . Maria Buci.ir
6. Gheorghf:! Arghiropol, n. 1 8 1 1/18 1 5 - m. 1 888
7. Elena Drăghid, n. 1820 ·-'- m. 28. VI. 1860
8. Manole Iorga , m. 1829
9. Zoiţa Costea
10-1 1 . necunoscuţi
1 2 . Ion Arghiropol, căsătorit la 1 8 10
·
13. Catinca Miclescu
14. Iordache Drăghici, mare vornic, n. 1771 - m. 1 829
15. Maria Nacli, m. 1848
H i . I o rga :ga leongiul , 1 776
1 7 . Ecaterina
1 8-23. necunoscuţi
24. Hristofor Arghiropol
2 5 . necunoscută
26. Iordache Miclescu vornicul de la Bogdana
27. Măricuţa Catargi
28. Dumitru Drăgh ici , fost başbulucbaşa 1784, 1785

1.
2.
3.
4.

2H. Catinca Movilă
30. Teoader Nacul, logofăt de visterie, 1763, 1 766
3 1 . Bi nea Cerchez
32-5 1 . necunoS<!uti
52. Sandu Midesc� ban, m. 1 792
53. Safta Kostaki
54. Costin · Catargi logofăt, m. 1 79 6
55. Ileana Scarlatache Kostaki
56. Neculai Drăghici
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57. Maria Cerchez (soră cu 62)
58. Gheorghe Movilă căpitan de Covurlui
59 Ileana
60. Neculai Nacul ot vistierie, m.a. 1763
61. Catinca Cucoranu (călugăriţă Serafima)
62. Iordache Cerchez vel şatrar (frate. cu 5 7)
63. Aniţa Codrescu
64-103. necunoscuţi
VII
104. Constantin Miclescu hatman, m.a .. 1 749
105. Catrina Sturdza
106. Iordache Kostaki Venin, m. clucer, rh. stolnic, m.c. 1 727
107. Maria Racoviţă
108. Pătraşco Catargi pitar
109. Casandra Costin Neniul
110. Scarlatache Kostaki, vornic, ban, stolnic
111. Maria Rosetti, m. 1825/1830
112-113. necunoscuţi
1 14. Ioan Cerchez comis (=124)
115. Maria Ghenghea (=125)
1 16. Dumitrache Movilă Adam, 1711, 171:8, 1720
1 1 7-119. necunoscuţi
120. Ion Nacul logofăt de visterie (la Părtănoşi 17 12- 1726)
121. llinca Silion .
122. Constantin Cucoranu medelnicer (călugărit Calistru)
123 . ... , fiica lui Ştefan de vistierie
, .,
124. Ioan Cerchez comis (=1 14)
125. Maria Ghenghea (==115)
126. Ioniţă Codrescu, 1755
127. necunoscută
VIII. 128-207. necunoscuţi
208. Gavril Miolescu mare logofăt, m. 1741
209. Catrina Dubău
210. Sandu Sturdza cupar
211. Catinca Arghire (călugărită Elisaveta)
212. Lupu Kostaki mare vornic, m. 1716. (=220).
213. Ruxandra Balş (=221)
214. Dumitru Racoviţă hatman (1672-1728)
215. Ilinca Cantacuzino
216. Apostol Catargi mare. comis, m. 1684/1692
217. Catrina Moreanu
218. Costin Neaniul
219. necunoscută
220. Lupu Kostaki mare vornic, m. 1 716 (=212)
221. Ruxandra Balş (=213)
222. Ştefan Rosetti, stolnic, comis, · paharn.ic, m. 1739
223. Safta Aslan
224-227. necunoscuţi
228. Neculai Cerchez ·(=246)
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229. Maria Mavrichi (=249)
230-231 . necunoscuti
232. Movilă Adam v�l căpitan de Tecuci
233-239. necunoscuţi
240. Nacul de vistierie, m. post 1683
241. Paraschiva Potlog
242. Ştefan. Silion vel şatrar 16116, vel clucer 1 698
243. necunoscută
244. Vasile Cucoranu, vătaf de hătmănie 1688
245. necunoscută
246. Ştefan de vistierie, 1690
247 . ... , fiica lui Iane Burnaz
248. Neculai Cerchez (=228)
249. Maria Mavrichi (=229)
250-251. Recunoscuti
252. Andrieş Codres�ul, căpitan
253-255. necunoscuţi
256-415. necunoscuti
4 16. Grigore Miclesc� paharnic, .m. 1665/1666
417. Marena Grarna
418. Tudosie Dubău mal"e logofăt, m. 169311700
419. Măricuţa
420. Chiriac.&turdfla. mare paharnic, m . 1682
421. Alexandrn4�rij:escu
422. Grigore :!1\l!ghire
423. necunarută
424. Gavriltţ:A 'Kostald, mare vornic, m. 16113 (=440)
425.
426. Ionaşco Balş, mare vornic, m . 'f'OSt 1'690 (=442)
427 . .. . , fiica comisului Sirbu (?) (=443)
428. Ion Racovi tă mare vornic, m. Hi38
429. Safta Kosu;_ki (soră cu nr. 424�
430. Mihail Cantacuzino Măgureanu, mare spătar, m. 1716
431. Marga G ră.di.'jteanu
432. Gheorghe Catargi mare vornic, m . -post 1672
433. Irina Gavril Gorgan
434. Pătraşco Moreanul hatrnan, m. 1653
435. Anita Boul
436. Ga�rilaş Neaniul treti vistier, vtori logofăt
437-439. necunoscuţi
440. Gavriliţă Kostaki mare vornic, m. 1688 (=424)
441 . Tudosica Costin
442. Ionaşco � -mace vomic m. p6St 1690 (=426)
443. ... , fiica comisului..Sirbu (?) (=UT)
444. Manolache Rosetti� jttni'cer, comis, m . 1 7 1 5/1717
445. Irina N. Buhuş, m. 7. II. 1 7 1 3
446-455. necunoscuţi
456. Ştefan Cerchez -cemis, m. post 1697 (=496)
. .
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'1 57. Axiniţa Enache Paladi (=497)
458. Neculai Mavrichi
459. Aftimia Ionaşco Pîrvul
460-463. necunoscuţi
464. Adam Moviliţă, m.c. 1660
465. Tofana Dabija Nădăbaico
466-481. necunoscuţi
482. Costin Potlog vornic, 1650
483--487. necunoscuţi
488. Gheorghe Cucoranul, m.c. 1654
489-495. necunoscuţi
496. Ştefan Cerchez comis, m. post 1697 (=456)
497. Axiniţa Enache Paladi (=457)
498-503. necunoscuţi
504. Gligorie Codrescul 1698, 1709
505-51 1 . necunoscuţi
512-831. necunoscuţi
832. Ionaşco diac din Gugeşti
833. fiica preotului Ioan (?)
834. Isar Grama
835. Anghelina Orăş
835. Ghelafie Dubău, 1633 (fiul lui Toader Dubău, hotnog din Ce
tatea Sucevei 1602-1612, vornic de Ruşi 1612 şi de Cîmpu
lung 1617, m. 1620/1633)
837. Nastasia Murguleţ (fiica lui Irimia Murguleţ şi a Candachiei
Dragotă, fiica lui Toader Dragotă vornic, mare vătaf de Cîr
ligătura, căsătorit cu fata lui Girdescul)
838-839. necunoscuţi
840. Mateiaş Sturdza vistier, m. post 1653
841. Nastasia Mihăilescul
842. Lupu Prăjescu clucer, mare comis, medelnicer
843. Safta Ghenghea
844-847. necunoscuţi
848. Apostol Kostaki mare sluger 1626 (=858, 880)
849. Tofana Bujoreanu (=859, 881)
850.
851.
852. Vasile Balş mare pitar (=884)
853. necunoscută (=885)
854. Sîrbu comisul (=886)
855. necunoscută (=887)
856. Racoviţă Cehan mare logofăt, m. 15. XII. 1664
857. Tofana Şoldan, m. 31. XII. 1665 (fiica lui Pătraşco Şo�dan
mare logofăt, nepoata lui Drăghici Nădăbaico)
858. Apostol Kostaki mare sluger (=848, 880)
859. Tofana Bujoreanu (=849, 881)
860. Constantin Cantacuzino postelnicul, m. 20. XII. 1663
861. Elina domniţa, fiica lui Radu vadă Şerban
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862. Vîlcu Grădişteanu-Mogoşescul, m. 1680
863. Maria Dudescu ( ?)
864. Necula Catargi, m.c. 1640
865. Despa, fiica lui Vasile mare vistier
866. Gavril Gorgan
867-869. necunoscuţi
870. Toader Boul mare vistier, m. 1615 (din familia Dragotă,

din care provine şi 837)
1!71. Agafia Ion Prăjescul (soră cu tatăl lui Lupu Prăjescu, de
la nr. 842)
872. Neniul vornic de poartă, vtori logofăt, m.c. 1671
873-879. necunoscuţi
880. Apotol Kostaki mare sluger (-848, 858)
881. Tofana Bujoreanu (=849, 859)
882. Iancu Costin hatman, m. 1650 (tatăl lui Miron Costin)
883. Safta Ionaşco Scoarţeş, nepoată a lui Miron vodă Barnov
schi, (m. 1633)
884. Vasile Balş mare pitar (=852)
885. necunoscută (=853)
-88 6 . Sirbu comisul (=854)
887. necunoscută (=-855)
688. Constantin Ruset cuparul, m.c. 1680, fiul lui Lascar Ruset
şi al Belei Cantacuzino
889. Asanina Scarlat Beglitzi
890. Neculai Buhuş mare logofăt, m. 1667 (fiul lui Dumitru Bu
huş
fiu al l ui Cirstea Buhuş şi al Nastasiei Ioan Prăjescu,
soră cu 871 şi cu tatăl lui 842
şi al Dafinei-Ecaterina Jora,
recăsătorită cu lstratie vodă Dabija)
891. Aniţa, fiica lui Mihail Fortuna (mare dregător în Moldova
şi Ţara Românească 1616-1646, m.p. 1654) şi a Cristinei
Grigore Bucium, m. 21. XII. 1635)
892-91 1 . necunoscuţi
912. Ioniţă Cerchez stolnic (=992)
913. Trina (sau Safta Stircea ?) (=993)
914. Enache Paladi, mare spătar, m. 1667/1670 (=994)
915. Vasilca Matei Roşea (Bîrlad) (-995)
916. Ionaşco Mavrichi de la Trifeşti 1650 (=996)
917. Ioana . . (=997)
918. Ionaşco Pîrvul (=998)
919-927. necunoscuţi (=999-1007)

·

-

-

.

928-929. necunoscuţi
930. Dabija Nădăbaico ceaşnic, m. 1628/1629 (aceeaşi familie cu
Nădăbaico de la nr. 857)
931. Schiva Ghenovici, (fiica lui Cîrstea Ghenovici mare vornic
şi a Anghelinei, fiica lui Matei Crăciun mare vornic 15691570 ; ascendenţă in familiile Neagoe şi Tăutu)

932-963. necunoscuţi
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964. Ion Potlog cămăraş 1617, vtori logofăt 162 1 , vornic de gloată 1 622 1 6 24 , m. post 1632
965-,--9 75. necunoscuţi
976. Cirstea Cucoranul
977-991. necunoscuţi
992. Ioniţă Cerchez stolnic (=912)
993. Irina (sau Safta Stîrcea ?) (=913)
994. Enache Paladi, mare spătar, m. 1667/1670 (=914)
995. Vasilca Matei Roşea (Birlad) (o=o915)
996. Ionaşco Mavrichi de la Trifeşti 1650 (=916)
997. Ioana ... (=917)
998. Ionaşco Pirvul (=918)
999-1007. necunoscuţi (=919-927)
1008. Ilea de Codreşti 1646 (fiul lui Filip de Codreşti)
1009-1023 necunoscuţi
-

NOTE
• La distanţa de aproape 15 ani, cei doi autori au intreprins cercetări i
dentice, materiali�ate în comunicări prezentate separat. Textul de faţă a consti
tuit comunicarea prezentată de ambii autori in cadrul Comisiei de Heraldică,
Ge11ealogie şi Sigilografie de pe lîngă Institutul de Istorie "N. Iol'\ga" din Bucu
reşti.
1 N. Iorga, O viaţă de om. Aşa cum a fost, Bucureşti, 1972, p. 3.
2 Of. Ştefan S. Gorovei Strămoşii cunoscuţi ai principelui AI. 1. Cuza, în
vol. Cuza Vodă. In memoriam, Iaşi, 1973, p. 2f>-32.
3 Jacques Meurgey de Tupigny,
Genealogie, în L'histoire et ses methodes,
Paris, 1967, p. 730 (numerele sint date după metoda Sosa-Stradonitz).
, , ,J n 1919, N. Iorga aprecia că genealogia, "cu însemnătatea pe care au
avut-o atîta timp la noi marile familii, este de cel mai mare ajutor istoriei pro.
(Analele Academiei Române, s, II,
pui-zise, confundîndu-se uneori cu dînsa"
Dezbateri, XXXIX, p. 361).
5 N. Iorga, O viaţă de om, ed. cit., p. 5.
6 'Barbu Theodorescu, Contribuţii Ia cunoaşterea strămoşilor lui N. Iorga,
Bucureşti, 1947
7 Creşterea colecţiunilor Academiei, 1909, p. 202.
a Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, XX, p. 178 şi 230.
9 N. Iorga, Studii şi documente, XIX, p. 62.
1 o Th. Codrescu, Uricariul, VI, p. 280.
11 Barbu Theodorescu, op. cit., p. 66.
12 N. Iorga, O viaţă de om, p. 5.
13 G
Ştrempel, Copiştl de manuscrise româneşti pină la 1800, 1, Bucureşti,
1959, p. 150.
14 Ne bazăm indeosebi pe materialul adunat de regretatul I. C. MiţlescuPrăjescu (m. 1973). fişe după o condică în păstrarea arhitectului P. E. Miclescu.
15 A trăit peste 100 de ani (fişele 1. C. Miclescu-Prăjescu).
16 Fişele 1. C. Miclescu-PrăjesclL
17 N.
Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi
Moldova. Sec. XIV-XVII, Bucureşti, 1971, p 396.
18 C. Giurescu,
in "Buletinul
Comisiei Istorice a României", I, 1915, p.
1 81-183, 189 ; Sever Zotta, in "Arhiva genealogică", II, 1913, p. 262. Genealogia
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exactă a familiei Dubău (din Antileşti, ţinutul Suceava) re7.Ultă cu exa-ctitate din
documentele rezumate în Catalogul documentelor moldoveneşti, vol. I, JL, I l f ,
1 V (sub voce) ; Dubău ş i ceata lui l a 1596 martie 10 ; la 1717(1718, l a Antileşti
incă mai erau casele lui Dubău !?i b iserica lui Dubău (Arh StHoc, Achiziţii noi,
MMCDXXXV/21).
19 Fişele I. C. Miclescu-Prăjescu (documen t din 17,19).
20 Pentru care, v. I . C. Miclescu-P.răjescu, Obîrşia unei familii din Moldova,
in RIR, X, 1940.
21 Cf. Ştefan S. Gorovei, Inrudirile cronicarului Grigore Ureche. in ALIL,
XX I V, 1973.

22 Cf Stefan S. Gorovei, Pe marginea unei filiaţii incerte : Maria Movilă
- fiica lui Petru Rareş, in CI (s.n.), XI, 1980 ; idem, O enigmă genealogic4 : ne
poţii Movileştilor (ms.).

Zl Manolache Miclescu e străbunul is toricul ui P. P. Panaitescu ( 1 900- 1967),
in a cărui ascendenţă are numărul 30 ; prin această filieră, N. Iorga şi P. P. Pa
naitescu sint veri de gradul IV (v. şi infra, n. 36).
21
Fişele I. C. Miclescu-Prăjescu.
25 Cf. spiţa dată de Gh. Ghibănescu în .,Ioan Neculce... Buletinul Muzeului
Municipal, IV, Iaşi, 1924,
.
:16 Cf. General M. Racoviţă..cehan, Familia Racoviţă-Cehan, Bucureşti, 1942.
27 Această credinţă e întărită de analiza foii de zestre din 1810 (L An.tono
vici, Istoria comunei Bogdana, Bîrlad, 1905, p. 185-186).
28 După comunica rea lui Ştefan S. Gorovei , Co"tribuţii la genealogia Ba
sarabilor (ms).
29 N. Iorga, O viaţă de om. p. 6.
30 V., de exemplu, Sever Zotta, in "Arhiva genealogică", Il, 1913, p. 13-14
Bogată bibliografie europeană.
31 C. Sion, Arhondologia Moldovei, Bucureşti, 1973, p. 69.
32 Ibidem, p. 68.
33 Barbu Theodorescu, op. cit., p. 41-42.
34 C.
Gane, Rădăcini, Romanul . Măcişenilor, Bucureşti, 1947, p. 182 ; v. şi
p. 199, 201, 2 1 5 .
35 Veche comunicare (1974, către Ştefan S. Gorovei) a hli Dan Pleşia, că
ruia îi mulţumim şi aici.
36 Fratele acestuia, Costea Adam, este unul din străm oşii istoricului P. P.
Panaitescu, prin fiica sa Aniţa, căsătorită cu Neculai Grecea�. strămoşii In li
nie directă ai Leoniei Greceanu căsătorită cu inginerul Panait N. Panaitesc�. V.
şi supra, n. 23.
37 Cf. C. Sion, Arhondologia Moldovei, p. 159-162 ; .,Arhiva Românească",
X ; Ştefan S. Gorovei, Destinele unui neam (ms).
38 Alcătui.t de ing. Ferdinal\d Bartsch - căruia ii aducem aici un omagiu
postum - şi Mihai A. Cerchez.
39 Cf. Aurel H. Golimas, Testamentul inedit al vornicesei Maria Drăghici,

născută Nacu, mama postelnicului Manolache Drăghici. Noi date despre DrAghi
ceşti, în RIR, XVI , 1946, p. 369-372.
40 .,Ioan Neculce". Buletinul Muzeului Municipal, VII, p. 54.
4 1 Ibidem, p. 49.
42 Gh. Ghibănescu, Başoteştii şi Pomârla (Surete şi izvoade, XXIII), Iaşi,

1929. p. 67.

43 N. Iorga, România aşa cum era pînă la 1918, Il, Bucureşti, 1972, p. 73.
« I.dem, Studii şi documente, V, p. 429 ; T. Bălan, Documente bucovioene,
VI, p. 333.
45 T. Bălan, op. cit., V, p. 39.
46 Ibidem, III, p. 72 ; Gh. Ghibănescu, hpisoace Şi zapise, IV1o p. 42.
47 Gh. Ghibănescu, op. cit., p. 137.
48 Idem, Surete şi izvoade, XXII, p. 49.
i9 N. Iorga, Studii şi documente, VI, p. 94-98.
50 1. Antonovici, Documente birlădene, III, 1915, p. 245.
s1 Ibidem, p. 218-246.
52 Catalogul documentelor moldoveneşti, V, nr. 149 şi 1014.
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5l Cf . Ştefan S. Gorovei, Cantemireştii. Ese• genealogie, in .,Revista arhivelor", an. L, vol. XXXV, 1973, nr. 3, p. 506.
Sol I. Antonovici, op cit., p. 236, 237
55 Ibidem, p. 218-22 1 .
!ioS Pentru Şepteşeni,
cf. Catalogul documentelor moldoveneşti, I I I ş i IV.
57 Documente privind istoria României, 4/XVII, nr. 146, p. 157.
r.e ·La Arh. St. laşi, Colecţia Documente, P. 330.
59 N. Iorga, Studii şi documente, V, p. 557.
60 I. An tonovici, op. cit., p. 245 ; la 1768, Tănase Gosan era logofăt de că
mară iar ceilalţi doi gineri, Grigore ceauşul şi
Gheorghe Carp, lucmu tot la
cameră (E. Hostiuc, Schiturile şi sihistriile , Cernăuţi, 1 906, p. 143.
61
Date fiind dificultăţile alcătuirii unei asemenea table de strămoşi, au
torii vor fi recunoscători tuturor celor care le vor semnala indreptări şi adău
giri, cu baza documentară aferentă.
...
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
vn-VIR, 1985-1986

UN REVOLUŢIONAR VASLUIAN DIN VEACUL TRECUT
THEODOR RAŞCANU

MIHA I SOR IN RADULESCU

În mişcarea revendicativă din Moldova primei jumătăţi a seco
lului al XIX-lea Theodor Râşcanu reprezintă o figură însemnată, dar
asupra căreia trecerea anilor a proiectat un nemeritat con de umbră.
Prezenta lucrare încearcă să o readucă în memoria noastră, relevîndu-i
meritele în lupta revoluţionară dinainte de 1 848 şi din acest an, dar as
pirind şi la o conturare pe cît posibil mai cuprinzătoare a personali
tăţii ·acestui paşoptist nelipsit de contradicţii. Dacă pe prim planul aces
tei epoci atît de frămîntate se evidenţiază profilurile de mari bărbaţi
politici ale unor Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, Alexandru G.
Golescu Arăpilă, Vasile Alecsandri, George Bariţiu, Simion Bărnuţiu,
Avram Iancu - enumerarea riscînd să o mită încă multe nume demne
de a sta alături de acestea -. idealurile atît de generoase ale generaţit>i
de la 1 848 au fost împărtăşite şi de alţi numeroşi revoluţionari, care
şi-au adus o contribuţie esenţială la crearea atmosferC'i de efervescenţă
protestatară ce a domnit in Ţările Române înaintea marelui an care a
vea să zguduie întreaga Europă. ln rîndul acestor boieri şi intelectuali
cu vederi progresiste - cărora micul dicţionar Bărbaţi ai datoriei
1848-18491 lc-a făcut o dreptate binemeritată, evidenţiindu-le apor
tul la mişcarea revoluţionară - se înscrie şi Theodor Râşcanu.
I nainte de 1 944 lui Theodor Râşcanu i-au consacrat pagini docu
n�entate Gheorghe Ghibănescu2 şi nepotul s[m de fiu, publicistul Th.
Aug. Râşcanu::.
A revenit în atenţia istoricilor şi după 1 944 în contextul studierii de
către aceştia a mişcării revoluţionare din Moldova premergătoare anu
l ui 1 848. Revoluţionarul Theodor Râşcanu apare în acest context în
l ucrări semnate de Gheorghe Ungureanu4, Cornelia Bodea\ Valeriu .Şo
tropa6 etc. Scopul prezentei lucrări este de a face cunoscută existenta
unei lucrări de mari proporţii, nepublicate, închinată lui Theodor Râş
canu. Ea se păstrează în două exemplare dactilografiate, in posesia ne
potului autorului, ing. Dan Râşcanu 7. Lucrarea a fost redactată de că
tre mai sus menţionatul publicist Th. Aug. Râşcanu în 5 versiuni, ct>a
în discuţie fiind ultima. Dacă prima a fost începută în ianuarie 1936 la
Buhăeşti-Vaslui, ultima a fost încheiată în decembrie 1 948 la Vaslui,
autorul lucrînd deci 1 2 an i la redactarea sa. Manuscrisul dactilografiat,
logat în doui'1 volume cu coperţi de carton albastru, totalizează 731 pahttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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gm1. Textul este împărţit în 59 capitole'\ precedate de o "Explicaţie
preliminară".
Autorul acestei lucrări Th. Aug. Râşcanu a fost un cunoscut pu
blicist moldovean, cu o bogată operă risipită în presa vremii, dar si cu
cîteva romane, uitate astăzi "· Lucrarea adusă acum în discutie
�:e nu
'
meşte Răzvrătitul Toderiţă, fiind subintitulată "roman". Se impune a
examina dacă este într-adevăr vorba de un roman, întrebare pe care
�i-o pune însuşi autorul în "Explicaţia preliminară", şi totodată este
necesar a încerca o evaluare a ei, încadrînd-o într-un gen. Dealtfe) ca
pitolul introductiv debutează cu această interog�ţie "Este cartea aceas
ta un roman ?" Autorul răspunde astfel : "In cazul de faţă, anecdotica
este absolut reală. Ea nu este, pentru autor, pretext de evocare <1 unl'i
epoci istorice anumite şi a împrejurărilor de viaţă ale acelei !:'poei , ci
povestirea vieţii reale a eroului său l-a obligat la evocarea epocii isto
rice în care acesta a trăit şi a evenimentelor istorice la care m:esta a
participat" 1 0• "Răzvrătitul Toderiţă, continuă autorul, se situe<:�:că la
marginea dintre istorie şi literatură. Acest roman este literaturii prin
prezentare, şi istorie prin preciziunea amănuntului istoric şi prh pre
zenta continuă a evenimentului istoric în cursul naratiunii. Dar tot atît
el .;r putea fi roman politic al epocii 1 830- 1 860" 1 1 • A utorul subjiniază
cu tărie faptul că "romanul" său se bazează strict pe cercetarea surse
lor istorice, afirmîndu-şi fidelitatea faţă de document şi faţă de mărtu
ria orală păstrată în familie : "ln cazul de faţă nu autorul îşi !T.·anc
vrează eroul după voia şi fantezia sa - ca în romanele de ficţiune ci, dimpotrivă, este dus de dînsul, şi condus de eroul său. Fantezia şi
fictiunea le-a folosit autorul numai atunci şi numai acolo unde i-a lipsit
do�umentul autentic. Că, poate, a pus prea puţină fantezie şi prea mult
document, că pe alocuri romanul aminteşte manualele de istorie, că
pe alocuri excesul de date şi documentări îi dau un caracter di dactic
sînt obiecţiuni ce i s-ar putea aduce . . " 12• Ne putem pune întnJbarea
în ce măsură prezintă i nteres comunicarea acestui "roman" istoriccrbio
grafic. Dat fiind faptul că spre deosebire de cazul altor revoluţionari
paşoptişti, lui Theodor Râşcanu nu i se consacrase nici o carte, cele mai
întinse contribuţii . cu privire la personalitatea sa aparţinînd tot publi
cistului Th. Aug. Râşcanu, nepotul său, şi fiind constituite de dout1 stu
dii, cu dimensiuni relativ restrînse, este necesară semnalarea <l cestei
cărţi nepublicate, consacrate în întregime eroului nostru. Probabil că
o cauză a uitării care s-a aşternu t peste figura lui Toderiţă - cum era
numit în epocă Theodor Râşcanu - o constituie şi atitudinea pe care
acesta a avut-o după 1848.
Analizînd această biografie a lui Toderiţă Râşcanu, vom h c: er ca
in cele ce urmează să o confruntăm cu datele stabilite de istoriografia
românească, creionînd pe scurt firul vieţii acestuia. Dacă în lucrarea
prezentată nu se vorbeşte despre neamul vechi moldovenesc ci'lr�1ia ii
.

aparţinea Toderiţă, în schimb date numeroase

despre acesta

se afla

în operele genealogiştilor Octav George Lecca t:J şi Gheorghe Ghibănes
cu H. Este de semnalat faptul că acestei familii a parţinea şi o striibcmici'l
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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paternă a lui Alexandru Ioan Cuza r .·., astfel că eroul nostru venea unchi
jc văr dt�al doilea viitorului domnitor al uniri i .
Fi u al marelui vornic Iordache Râşcan u şi al Paraschivci Lambri
no, urmaş după mami1 al Cuzeştilor lli, Toderiţă Râşcanu avea in ascen

denţa sa multe figuri de boieri care se îndeletniciseră cu treburile po
litice 17• Astfel tatăl său, Iordache Râşcanu fusese în 1822 la Constanti
nopol, fădnd parte din delegaţia de boieri ce a adus domn in Moldova

pc Ioniţă Sandu Sturdza, el însuşi fi ind candidat Ia domnie lH.
La începutul romanului, este prezentată întreaga situaţie familială
a lui Toderiţă, care rezida împreună cu mama sa, după moartea tatălui
său in 1 828, la moşia Drăguşeni sau Holm u în ţinutul Vaslui. In pn'
zentarea evenimentelor ulterioare o influenţă considerabilă asupra lui
Th. Aug. Râşcanu, autorul lucrării , a exercitat-o mărturia paharnicului
Constantin Sion - martor ocular - din Arhondologia Moldovei. Astfel
cPle scrise de Sion, avînd o savoare lingvistică deosebită, rezumă o mare
parte din conţinutul romanului I!J. Materialul epic foarte variat a fost
turnat intr-o form ulă epică corespunzătoare, cea a unei naraţiuni do
m inate aproape i n exclus i vitate de devărul istoric. Cele relatate
de
paharnicul Constandin Sion şi reluate într-o formă dezvoltată de Th.
Aug. Râşcanu se verifică riguros prin documentele publicate de Gheor
ghe Ghibănescu in colecţia sa Suretc şi Izvoade, în volumul X, consa
crat familiei Râşcanu.

Un prim aspect care se cere a m intit îl constituie contributia lui
Todiriţă la mişcarea revoluţionară premergătoare anului 1848. In "ro
man" este narată vizita delegaţiei boierilor vasluieni la Iaşi, d i n care
făceau parte Toderiţă Râşcanu, Toader Sion 2n şi Tucidide Dormuz 11 şi
protestul pe care
îl adresează ocîrmuirii la 5 iunie 1 846. 12 Nu se po
m('neşte nimic în roman despre Asociaţia Patriotică, al cărei secretar ar
fi fost Toderiţă. Despre această Asociaţie Patriotică s-a scris in mai
m u lte rinduri :ti, de pildă iată ce se consemnează î n sinteza colectiv;i. de
istoria României : ,.Din ea făceau parte, în afară de spătarul T. Dormuz,
T. Sion şi T. Râşcanu - denunţaţi la 17 iunie 1 846 de M. Sturdza la
Constantinopol că "prin opoz i ţia lor provoacă tulburări în orice moment
devenind
periculoase l i niştii ţării" -, V. Mălinescu,
Al. I. Cuza, I,
Racl i ş, Ion Lambrior şi Grigore Cuza, Gr. Carp, D. Miclescu, T Ghcor
ghiu �.a. Asociaţia cuprindea în reţeaua sa toate oraşele Moldovei, dar

cPntrul ei se afla în ţinutul Vaslui, la moşia Hol m u a lui T. Râşcanu ,
eare era secrPtarul şi m e m brul său cPl mai activ" 21 . Program ul asoci aţiei
cuprinde, după acelaşi tratat, dezrobirea ţiganilor boiereşti, egalitatea
juridică şi i m pozitul pe m oşii. Se arată că Râşcanu "umbla pretutindeni
însoţit de cinci oameni călări, buni puşcaşi, strînsese la Holmu praf de
puşcă şi plumb şi începuse să organizeze u n detaşament militar. In
toamna anului 1846, guvernul a descoperit locul unde se ascundea Râs
canu şi forţe armate au atacat într-o noapte Holm u . Râşcanu a izbut i t
să scape şi să ajungă la Pari s, datoriti'1 devoltamentului lui V. Măl im'scu,
care a fost prins, degradat din "evghenie" şi expulzat în Bucovina. La
Iaşi a fost arestat

N.

Istrati, la Bîrlad C. Racliş, la Galaţi
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Gheorghiu. C'dl:.tlţi 1r.e1rbri a u fost închişi, surghiuniţi la moşiile lor
sau siliţi să emigrc>zc•. Lichidarea Asociaţiei Patriotice prin arestarea
sau exilarea n; e n brilor l'i, asociaţie care cuprindea marea majoritate a
intelectualităţii progresiste moldovene, avea să lipsească în 1848 mişca
rea revoluţionară de şefii ei şi explid1 uşurinţa cu care M. Sturdza a
înăbuşit-o" 25. Asociaţia Patriotică este pusă chiar de unii autori în le
gătură cu societatea "Frăţia" ce activa la Bucureşti din 1 843. 26, O altă
opinie demnă de interes, împărtăşită de istoricul Gheorghe Platon, este
expusă într-o l ucrare colectivă consacrată trecutului capitalei Moldo
vei "Acţiunile din cursul anului 1 846 a u fost puse în legătură, în mod
nejustificat, cu existenţa unei aşa-zise Asociaţii Patriotice - nea,tlj!stată
documentar, dealtfel - organizaţie revoluţionară in genul Frăţiei" .crea
tă cu scopul de a organiza şi canaliza mişcarea din M9ldova pe . făgaşul
revoluţiei generale. In realitate, credem noi, o asemenea asociaţie n-a
existat. Moldovenii, acţionînd în înţelegere cu revoluţionarii din Ţara
Românească, grupaţi în cadrul Frăţiei, stabilind în comun cu aceştia,
la Mînjina şi apoi la Paris, in cadrul Societăţii studenţilor români, pla
nurile organizării viitoarei revoluţii, nu aveau nevoie de o nouă socie
tate revoluţionară pentru a se grupa şi a-şi organiza eforturile. Docu
mentul pe baza căruia s-a admis existenţa acestei Asociaţii nu îndrep
tăţeşte, după părerea noastră, concl uzii în acest sens" 2i . Nu intrăm în
acest cadru în discuţia documentului la care se face aluzie, măţginin
du-ne la a-l aminti. Este vorba de o scrisoare a lui Al. I. CtJza din
Galaţi către Iordache Lambrino din Birlad, datată la 9 iunie 1646, în
care anunţa sosirea la Galaţi a lui Dorn.uz ş i Sion, "amîndoi . patrioţi
din Vaslui şi prin urmare membri ai asociaţiei patriotice şi a căreia se
cretar este Teodor Râşcanu ...'' 28 Cc>rt es t e că dacă a existat, această or
ganizaţie revoluţionară nu a avut eficienţa scontată, probabil şi ·dato
rită vieţii ei destul de scurte. Rămîne de asemenea certă activitate.3 _patri
otică desfăşurată de Toderiţă Râşcanu în 1 846 şi înainte de a� · 8\Jl,
dovadă fiind, de pildă, scrisoarea de omagiu pe care o adresa : Ia 1 843
lui George Bariţiu, semnînd alături d e Vasile Alecsandri tatăl, CoŞtache
Negruzzi, Nicolae Istrati, Gheorghe Săulescu 2!l. De fapt Toderiţă . .Râş
canu se înscrie intr-un din ce în ce mai activ front prot�statar indrep
tat împotriva domniei lui Mihail Sturdza. "In cursul anului 1 843
aşa cum remarcă şi Duclos, consulul Franţei la Iaşi - "opoziţia tînără"
împotriva regimului din Moldova devine mai puternică. Plinger�� un
potriva domnitorului sint adresate Porţii. La Iaşi, în aceeaşi vre e; sîn1
răspîndite, din nou, manifeste cu caracter incendiar. Acţiunea ��te �ţri
buită lui N. Istrati, Grigore Cuza şi Theodor Râşcanu, cu vechî, .state
de serviciu, deja, în mişcarea opoziţionistă" 30 . Această opoziţi e. )le care
'Toderiţă a manifestat-o constant şi cu îndîrjirea sporită faţă de guver
narea lui S turdza este surprinsă cu acuitate în "roman" de-a lung�l mai
nrultor capitole :H .
.
Acestea sînt totodată capitolele în care este descrisă prigoan�i lui
Toderiţă, care, rătăcind din conac în conac, izbuteşte să scape de· ur
rnăritorii săi, de ispravnicul de Vaslui Grigore Krupenski zis Tololoiu, - tre
cînd .apoi în Transilvania, după un ultim (mai lung) popas la Comăneştii
.

-

�
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l ui N. Ghika. Ajunge ca refugiat politic la Paris în toamna anului 1 846,

unde participă activ la acţiunile Societăţii Studenţilor români precum
şi la acţiunile revoluţionare din februarie 1 848. Leagă prietenii cu proe
minente personalităţi politice şi culturale, precum Lamartine, Michelet,
Quinet, dar mai ales cu compatrioţii săi, cu care împărtăşeşte aceleaşi
năzuinţe patriotice 32• Participă la memorabila întrunire din 8120 mar
tie 1 848 din locuinţa lui Nicolae Bălcescu, în care muntenii şi moldo
venii aflaţi la Paris hotărăsc inceperea acţiunii revoluţionare, formulind
un program de revendicări, adevărat embrion al proclamaţiei din iunie
1848 33,
In romanul biografic toate aceste momente sînt prezente M, răgazul
petrecut la Paris reprezentînd o etapă de maturizare politică necesară
lui Toderiţă. înflăcărat de cele văzute, citite şi auzite în "oraşul lu
mină", Toderiţă se îndreaptă spre patrie în primăvara anului 1848, dor
nic de a lupta pentru răsturnarea lui Mihail Sturdza, dar nu numai
pentru aceasta, ci şi pentru triumful unor idealuri pe care le asimilase
la Paris odată cu prelegerile audiate la College de France, cu lungile
discuţii politice avute cu compatrioţii, precum şi prin lecturile săvîr
şite în această perioadă. Toderiţă participă la întrunirile românilor tran
silvăneni de la Sibiu şi Blaj 35, fiind însufleţit mai mult ca oricînd: in
acea atmosferă de emulaţie patriotică generală, de aspiraţia spre uni
tatea tuturor românilor. Nereuşind să reînceapă lupta revoluţionară in
Moldova in condiţiile înăspririi prigoanei dezlănţuite de Mihail Sturdza
împotriva revoluţionarilor, Toderiţă se îndreaptă spre Constantinopol
trecind prin Bucureşti 36.
Trup şi suflet altăuri de revoluţionarii din Principate, după eşe
cul tentativei sale de a intra in Moldova, Toderiţă încearcă să submineze
şi de la Constantinopol domnia lui Mihail Sturdza prin rapoarte şi me
morii 37. Işi face o sumedenie. de relaţii în rindul înalţilor dregători oto
mani, Raşid Paşa, Fuad Effendi etc., ca şi în lumea diplomatică aflată
în capitala de pe malurile Bosforului. Toderiţă manifestă simpatie pen
tru turci, aşa cum făcuse şi tatăl său care găzduia in casele sale din
Beilic, de la Iaşi, pe dregătorii otomani în trecere sau in vizită prin
Moldova. Aceasta este o trăsătură a conduitei sale pQtitice care se va
accentua după 1850, făcînd din Toderiţă un personaj contradictoriu.
La Constantinopol el petrece zile de neuitat în tovărăşia lui Ion
Ghica şi apoi a unui tînăr grec, dragoman la cancelaria Sublimei Porţi,
Theodor Elliades. Toderiţă găseşte in sînul familiei acestuia un cuib
fericit, astfel că ajunge să o ceară in căsătorie pe sora lui Theodor, Pe
nelopa. După căderea lui Mihail Sturdza şi venirea în scaun a lui Gri
gore Alexandru Ghica, Toderiţă se reintoarce în Moldova, însoţit de
Penelopa, de sora acestuia, Ralu, de fratele Theodor şi de mama lor.
Intre timp, mama sa, vorniceasa Paraschiva Râşcanu, murise in 1 849,
lăsînd Drăguşenii fiului său mezin, Toderiţă, care intră in posesia mo
şiei părinteşti odată cu venirea sa în ţâră.
Evoluţia sa politică după reîntoarcerea în Moldova nu urmează
firul început odată cu anul 1846 şi chiar mai inainte, Toderiţă deveC-da.

24 coa1a 29
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nind separatist :J.q. Cauzele acestei transformări trebuie căutate in atitu
dinea filoturcă pe care el o împărtăşea încă din copilărie, ca şi în prie
tenia sa pentru Nicolae Istrati, înfocat mi l itant antiunionist. Toderită
este trimis de partida antiunionistă în februarie 1856 la ConstantinopOl
să ducă memoriul acesteia indreptat împotriva unirii Moldovei cu Mun
tenia. Misiunea sa nu se soldează decît cu un rezultat parţial şi efemer, în
locul lui vodă Ghica fiind numit caimacum Todcriţă Balş, iar apoi Nicolae
Vogoride, amindoi antiunionişti convinşi, care aspirau la domnie. Rein
tors la Drăguşeni, alegerea nepotului său Alecu Cuza ca domnitor nu
mai poate să-1 readucă pc Toderiţă în viaţa publică, d dîndu-şi seama
de greşelile grave săvîrşite prin atît de neinspirata sa atitudine anti
unionistă. Vara anului 1861 îi aduce o mare supăra re . provocată de
faptul că fraţii şi sora sa îi cereau să strice actul de împărţeală a averii
rămase de la mama lor, pe care îl făcuseră cu bună învoire în urmă cu
13 ani, cînd Toderiţă se afla în surghiun la Constantinopol. Această
cerere, urmată de citaţii la tribunalul din Vaslui, dC' judecarea procesu
lui de-a lungul mai multor ani îi zdruncină puternic sănătatea mintală
lui Toderiţă, pe care nu-l pot însănătoşi cele opt luni de cură petrecute
la Grăffenberg şi Freiwaldau.
După recursul efectuat în 1864 la Curtea de Ap('l din Iaşi, procesul
este cîştigat de Toderiţă, care nu se mai poate însă bucura de viaţă.
Se stinge in 1 867, in vîrstă de 64 ani, la Drăguşeni, ca urmare a unei
h emoragii cerebral e , lăsînd în urma sa trei copii I uli a , August şi Au
reliu 39. Este înmormîntat lîngă peretele dinspre miazăzi al bisericii din
Drăguşeni, alături de lespezile sub care odihnesc părinţii săi.
Odată cu tn.•cC'rea timpului . chi pul lui TodPriţă Râşcanu a fost
oarecum eclipsat de personalitatea unor iluştri colegi de generaţie şi
lăsat în umbră de uitarea posterităţii, care nu a ştiut să aprecieze la
j usta lor valoare eforturile sale patriotice, dar o privire atentă şi nesu
perificială aruncată asupra perioadei ce a prcm ers revoluţia de la 1 848
din Moldova nu va putea omite activitatE'a sa '•0• Puţinele rînduri de faţă
vor fi considerate, sperăm, începutul unei acţi uni menite să reînvie a
ceastă figură de revoluţionar vasluian, odată cu semnalarea unei lucrări
bine documentah•, dar di n n<'fL•rici n• rămasP i nl'd i tfl închinate aces
tuia.

:'oi O T E
1 'Maria Totu, Pl'tre Flon•<J, Paul

Mic dicţionar, BucurPşti,

1984.

.-\ bruditn,

fHrbaţi ai d a toriei 1848-1 8-19.

2 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade , v61. X., l a-:;i, 1 9 1 5.
Th. Aug. Râşcanu, Zbuciumata viaţă a Postelnicutui

3

in RFR, nr. 2, febr., 1937.
4

Gh.

luţionare din

Toderiţă

Ungureanu, Frămîntări social-IJolitice p rt-mergătoare
1848 în Moldova, in .,Stud i i " , X l , n 1· : 1 , l !l:ill, p. 5 1-16.
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" Cornelia Bocka,
Bucureşti , 1967.
6 Valeriu Şotropa,

Lupta

451

românilor pentru

unitatea naţională

1834-1849,

Proiectele de constituţie, programele de reforme şi pe
tiţiile de drepturi din ţările române in S@colul al XVIII-lea şi prima jumătate
a se colulu i al XIX-lea, Bucureşti, 1976.

7 Folosesc -;; i arest pri lej pent ru a mu l ţum i ing. Dan Râşren u pentru ama
bilitatea ş i solicitudirka cu carp mi-a puo; la d i spoziţi e man uscrisul.
8 Ca p i to ii'I P
sp
i n l i luiează astfel : .,După moa rtea vornicului", .,Procesul
FrPnciugilor", .,Un v i n t eare deseopPră jarul", .,Căpătit ierii" , .,Prigoana", .,La Dră
gwwn i ", .,Rătăei nd prin rod r i", .,Sabia l'u i Damocles", .,Două săbii ce nu folosesc",
.,Toderiţă se jeluieşte lui vodă", .,Fuga", .,0 in ti m p lare cu haz", .,Pe urmele fu
garului", .,Tot pe urmele fugarului", " N tunai D um n eze u ştie", .,Prigoana conti nuă",
.. �a Comăneşti", .,A di o Moldova", "Sp re Pa ris", "La Pa ris", .,Vîntul veacului",
.. I nainte de furtună", .,Toderiţă p rimeşte o v est e", .,Pă reri şi discuţii " , .,FurtllllA3 " ,
.,După furtună", .,Spre Moldova", .,La Sibiu ş i Blaj", .,Frămîntări", .,In Moldova" ,
"La B ucureşti'', .,Spr<• Constantinopol". .,Canlidgea", "Veşti din ţară " , .,Zile de
surghiun",.,Toderiţă farp <·unoştinţă cu un grec " , .,Surorile Elliades", .,0 rază de
�oare p ri ntre n ori " , ., A n ul Nou 1849", " Scri soa rea pări ntelui Iosif", .,Moartea u n u i
PI'H'ten", .,ConiVPnţia <l e la Bal t a - ! .iman", "Pregătiri d e plecare" .,lntoarcen�a l a
Dl'ăguşăn i", .,Sub noua domn ie", .. Vn•muri t ulburi" . .,Ideea cea
are", .,To d e ri t ii
devine sepa!'a tist", .,Celr> două tabere", .,in misi u n e la Constantinopol", " V('I5.1 i
di n ţa ră", .,A lte 'ierisori", .,Alte veşt i d i n Moldova", .,Străduinţi zadarnice", .,Ale
gerile lui Vogori ,h•", " A m ă răciuni", .,Sfîrş i tul lui Toderiţă".
9 Născut la I aş i, la 4 noiembrie 1 888, Th. Aug. Râşcanu primeşte o educaţie
foarw îngrijită in familie, studi ile făcîndu-ş i -lP acasă, afară de ultimele trei clasP
de l ic e u, pe care le urmează la Liceul Naţional din Iaşi. Tot in capitala Moldovei
·
ur·mează cursurile Facultăţ ii de Drept ( 1 908-191 0). i ncă din clasa a VIII-a cola
borea.oză la r-evista .,Spre Lum ină � , scoasă de Li ceu l Naţional din Iaşi, al cărui
<'lev era . Colaborează · de-a lun�ul carierei sale publicistice la .,Evenimentul" ,
.,Mişcarea", .,Adevărul Literar ", "Arhiva Genealogică", .,Universul Lilterar", .,Gîn
direa", "Cuvîntul Liber" . .,Cinci lei", .,Reporte r", .,Viaţa Românească", "Liberta
tPa ", .,Acţiunea " .,Pamintul" . ..Revista F undaţi i lor Regale", .,Provincia", .,Era No u ă " ,
.,Magazinul", .,Realitatea i lustra tă" , Editează el însu.<;; i citeva reviste ş i ziare : "Poli
tica" (revistă) - Iaşi 1 9 1 3- 1 9 1 9 ; .. Gîndul Liber" ( revistă) - Iaşi, 1 9 19-1920 :
.. Cuvîntul Vasluiului" (ziar) - Vaslui, 1 9 1 4 , " C rai Nou" (ziar) - Vaslui, 1920 ;
"Lumină" (ziar) - Vasl ui, 1 928-1930 ; ., C ri z a " (ziar) - B ucureşti, 1935. A scris
volume variate : Pagini intime (ve!'suri), Iaşi, 1 905 : Răfuia la cea mare (b roş u ră
politică), Iaşi, 1 9 1 5 : Spre Sofia cu Reg. 8 Art . , laşi, 1913 : Problema pămîntului
în România, B ucu l'Pş t i , 1 922. Th. Aug. Râşcanu este ş i autorul a şase roman€
publicate şi a cinci volumP i nedit<'. Cele publicate
sîn t : Aceea care trebuia
iubită, Iaşi, 1926 ; Ileana Lupului, Bucureşti, 1934 ; Ruginoasa, Bucureşti, 1 939 :
Banul... ochiu dracului, Bucureşti, 1940 ; Dragostea în furtună, Bucureşti, 1 94 1 ;
Fermecătorul Hrisoverghi, Bucur�ti. 1 942. Romanele i n ed i te se inltitulează: Pui
de cuc ş i Răzvrătitul Tod e ri ţ ă, la care se adaugă trei lucrări memorialistice; :

:n

Promoţia

1907,

Oameni, lucruri şi locuri de altădată, Memoriile unui scriitor.

In vara anului 1 94 1 , cunosrutul i storic Gheorghe Bezviconi ii con s ac ra un poT
tret in ziarul "Acţiunea", din caro cităm a stfel df' caracterizări : .,Dar pe cit
de f i n şi subtil i ronist in foiletoanele sale i storicP. ori literare, Theodor Râşcanu
era şi este pe atît dP onest, loial, s i ncPr şi - mai ales - documentat. ( ... ) Ro
manele lui Theodor Râşcanu, stud i i l e pt}!i tice, i stori ce şi genealogice, ca şi cele
economice ş i sociale sau foiletoande lite ra re ra şi pol emic i le diverse şi Amintirile
din trecut risipite i n ziarele şi rcvis!RlP unf'i f'POCi de citeva decenii vor fi citite
ş i preţui te cindva, cu osf'bit i n t erf's de �Pneraţii le viit.oare". (Date comun icate de
ing. Dan Râşca n u, căruia ii sînt profund recunoscător).
-o

M!iS., f. 2.
11 Mss., f. 3, 4 .

12

Ibid., f. 4.

1l Octav

CA•orge
B ucureşti , 1899, p. 520.

L•,rca,

Fam il ii l e

boereşti române.

Istoric şi
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1" Gh. Ghi bănescu, op. cit., ; idem, Familia Râşcanu. E xtras din B uletinul
"Ioan Neculce , VI, Iaşi, 1927.
15

"

Idem, Cuzeştii, Iaşi, 1912 (vezi arborele genealogie anexat căriii).
16 lbid., (vezi arborele genealogie ane�t cărţii). Mss., f. 15 ; arborii genea
Iogici ai familiei Lambrino alcătuţi de Ion Lambrino, Alexandru V. Periet.zianu
Buzău şi ing. Ferdinan.d Bartsch (ined iţi ). Există însă d ub ii întemeiate asupra le
găturii genealog i ce dintTe ginerele lui Constantin Brâncoveanu, Man olache Lam
brino, şi familia Lambrino din Moldova.
17 Tabla ascendenţilor lui Toderiţă Râşcanu, alcătuită după fişele lUi Fer
dinand Ba rts ch
I.
IL

I II .

IV

V.

(Toderiţă) Râşcanu, n . 1813 - m . 1 867.
Râşcanu.
3. Paraschiva Lambrino.
4. Alecu Râşcanu.
1 . Theod or
2 . I ordache

5. Casandra Gândul.

6. Constan.tin Lambrino postelnic, 1792.
7. Ani ţa Cocoran u.
B. Toader Râşcanu.
9. Maria Mazarachi.
10. Costache Gândul.
1 1. necun osc ută.
12. G ri go re Lambrino şatra:r, m.a. 1796.
13. Ilinca Bujoreanu.
14. Moise Cocoranu biv vel pitar 1742, m.a. 1763.
15. Maria Cuza.
16. V.asilache Râşc.anu.
17. Maria Gafencu.
18. Ioan Hristoforovici Mazaxachi.

19. necunoscută.
20. I oni ţă Gândul (străbunica paternă, soţia altui Ioniţă Gândul, a fost

Safta Hasdeu).
21. Măriuţa Caţichi.
22-23. necunoscuţi.
24. Toa der Lambrino medelnicer, 1720, 1722, 1725.
25. necunoscută.
26. Lupu Bujoreanu.
27. Ileana.
28. Grigore Cocoranu.
29. necunoscută.
30. Miron Cuza, fiul lui Dumitraşco Cuza (m. 1717) ; ascendenţă in familiile
Jora, Vartic, Balş, Arbure.
31. Ileana Costin, nepoata cronicarului Miron Costin (m. 1691) şi a Ilenei
Movilă (m. 1 691), fiica lui Ion Movilă şi nepoata lui Simion vodă Movilă
(m. 1607) ; ascendenţă muşatină.
18 Costa ndi n Sion, Arhondologia Moldovei, Iaşi, 1892, p. 299 ; Octav George
Lecca, op . cit., p. 520 ; Th. Aug. Râş,canu, Trei scrisori cătră Ioan Sturdza Vodă,
in .,Arhiva Genealogică", Anul 1, Nr. 1, ian. 1912, p. 6.
19 .,Au murit vornicu Râşc.anu, şi au rămas Todiriţă cu mă-sa în casă ;
la 1846, ducindu-să T od iri ţ ă Râlşcanu, cu frate-meu sardariu Toader Si on şi cu
căminariu Tuchidide Dormuz cu jalobă din partea noastră, a boierilor ţinutaşi de
Vaslui, la sfat, pentru că dedesă pe toţi căpătă ieri i in bir, au vorbit cu atingere
au şi alergat
.amează
Pe
asl.Jd>ra min�trilor tTimişii noştri şi i-au dat afară.
Neculai Istrati, la logofătul Iorgu Ghica, ce era Ministru, vrind pe deoparte să se
imbuneză cătră el, ca spion ce era, şi de alta cătră vaslueni, şi i-au spus că
vaslueni i, pănă dimineaţă, au să aducă tot ţinutul in Iaşi, să calce curtea. şi să
bată pe miniştri, pe uli ţă, şi că să trimată să-i poftească la el, să-şi ceară ertă
ciune. Ghica cum au auzit, au crezut, s-au spăriet şi in . fugă s-au dus Ia curte,
au spus domnului, şi au şi poroncit lui Alecu Aslan ce-I făcuse cu vr-o trei luni
mai inainte agă, ca să-i p rivighe-ze, şi ind ată s-au dus la sfat, au chemat pe
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toţi miniştri, au poftit şi pe consulul ruS<.>sc, �i au inchict hotărîre•, ca s<i-i prindă,
să-i trimită peste Dunăre. Aslan, prieten fiind cu vasluenii, că Pi îl făcusă agă,
după o puţină revoluţie ce făcusă, în ziua de 2:> ghenar acelaş an, însă şi T'u.chi
dide au stătut faţă, aşteptînd hotărîrea. ear Râşcanu fiind în gawă la Istrati ,
sfătuit de el, au fugit. Au mers noaptea aga cu miliţie, au luat pe fera te-me u, 5i
pe Tuchidide, şi i-au dus la cazarmă, şi negăsind pe Râşc<1nul, in ziuă i-au pornit
la Galaţi, cu poro�ă să-i ţie la cazarma de acolo, piinii se va trimete şi pe Râ�
canu. Ispravnic la Vaslui era Alecu Râşcanu, şi d upă poroncile s.lobozite, umbLa
însuşi după prinderea frăţine-său ; văzînd că nu-l prindo, 1-au dat afară din
slujbă, şi au pus pe Grigori Crupenschi Tololoiu, (:d nebun, acela armat d i n
cap, pănă in picioare, şi c u d o uă !iăbii atirnate, una de mijloc, şi alta de gît,
cu mare sirguinţă s-au sbuciumat vr-o trei lun.i, şi nu I-au putut găsi., căci il
păzea bine prietinii. Despre toamnă văzînd eă n icidroum dom n ul nu-l i a rtă au
mers la Nicu Ghica, la Comăneşti, şi prin taină au tt·eeu t în Transilvania, de a
colo s-au dus la Paris, unde au şezut pînă la 1848, cînd î�tiin ţîndu-să de tulbu
rarea de aice, s-au dus la Ţarigrad ; şezînd acolo, airo au murit mă-sa, şi el s-au
amorezat cu o fată greacă, Penelope, a unei nE>guţitoriţă v<.iduve, şi săracă , şi
au adus-o la Moldova, cu mă-sa, cu o soră fată mare, şi un frate h olte i u , şi mai
are un frate ţelebi Toderaşcu samsariu, la Galaţi, s-au eununat cu ea. Au făcut
mare greşală, că el putea să eie o fată de boeriu moWovan, cu zăstre bună, îşi
plătea datoria ce-au făcut umblînd trei ani f ugariu, şi-i rămîne moşie ; nu ştiu
ce sfîrşit va avea, că acum I-au făcut vomic de aprozi " . ( Costand i n Sion, op. cit�
p. 299-302).
31 Despre Toader Sion vezi Gheorghe U ngu:n'anu, t�amilia Sion. Studiu şi
documente. Ia5i, 1936, p. 85-87.
21 Desp re
Tucidide Dornmz vezi Costandin Sion, op. cit., p. 116.
22 Eveniment relatat în capitolul
IV al romanulu i, intitulat .,Căpătiiieri i "
2l Vezi Cornelia Bodea, Lupta romanilor pentru unitatea na ţională 1834-18<19, Bucureşti, 1967, p. 66-68 ; Vasile 1\la.ciu, 18<18 în Moldova, în ,.Cont<>m.pora
nul", nr. 14, 5 IV 1968.
2to Istoria României, Bucureşti, 1 964, voi. T I I, p. 1001, voi . IV, p. 24.
25 lbld., vol. III, p. 1001-1002. Vezi ş i Valeri u Şotropa, op. cit., p. 1 1 0 .
26 Maria Totu, Petre Florea, Paul Abrudan, op. cit., p. 227.
27 Istoria oraşului laşi, laşi,
1 980, voi. I., p. 523 ; Gheorghe Ungtm.oan u,
FrAmintAri social-politice premergAtoare mişcArii revolu ţionare d i n 18<18 î n Mol
dova, in ,.Studi i", XI, 1958, nr. 3, p. 64 ; Documente privitoare la anul revoluţio
nar 1848 în Moldova, p. 46-47.
2& Apud Gheorghe Ungureanu, op. cit., p. 64.
� Oorn�lia Bodea, op. cit., p. 47 ; Istoria oraşului laşi, vol. J, p. 520.
» Ibidem, p. 519.
3 1 Este vorba de capitolelP : .. Un vînt care dPscoperă j a rul ", ,.Căpăta.ierii",
"Prigoana", ,.La Drăguşăni", "Rătăcind prin codrii", .,Sabia lui Damocles", .,Două
săbii ce nu folosesc", "Toderiţă se jeluicşte lui vodă", "Fuga", .,0 întîmplare cu
haz", "Pe urmele fugarului", ,.Tot pe urmele fugarului", ,.Numai Dumnezeu ştie",
,.Prigoana continuă", ,.La Comăneşti".

3•2 A. D. Xenopol, Istoria partidelor politice în România, Ja15i, 1 9 1 0, p. 239 ;
Corneh a Bodea, op. cit., p. 78-79.

33 Valeriu Şotropa, op. cit., p. 138 ; Maria Totu, Pet1-e FlorPa, Paul Abrudan,
op, cit., p. 227 ; Istoria României, vol . IV, p. 42.
:J.\

Şederea la Paris corustituie obiectul oapi tolelor : .,La Paris",
furtună", "Toderiţă primeşte o veste", ,.Pă·reri
"Furtuna", "După furtună" .

cului",

35

"Inainte de

Mss., f. 324--344 (cap

.

..

La Sibiu şi Blaj" ).

,.

Vîn tu l vea

şi

discuţii " ,

Maria Totu, Petre Florea, Paul Abrudan, op. cit., p. 2 27 : Istoria Româ
me•, vol. IV, p. 47. I n roman acPStei escale în pPrPgrin;i-rile lui Tod eri ţ ă î i E"ste
consaCTat cap 31 "La Bucureşti", Vezi şi Nicolae Bălcescu, Opere,
voi. IV, Co
respondenţă" p. 99,217.
36

J7

Vezi Mss., cap. 37 .,Toderiţă se jeluie�te sul tanul ui".
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38 Vezi şi Valeri u Stan, Două memori i din vremea lu�tei pentru unire, i n
"Anuarul Institutului de I sto rie şi Arheologie A. D. Xenopol", 24, III 987, p. JIJG388, 392-393.
39 Pentru descenden ta lui Toderiţă Râş ca n u vezi G h . Ghib<.i nescu,
Surde
�i izvoade, voi. X (arborele genealogie al fa mi liei Hâşcanu) ; idem, f'amilia Rii:;
canu, Extras din Buletinul " Ioan Necuke", V I , I 927. Posteritatea l u i Tod!oriţ<'l
Râ.o;; canu :
III Theodor (Toderiţă) Râşcanu, n . 1 8 1 :; - rn . l8fi7 Drăgu�en
i (Vasl u i ) ; c;,_
·
sătorit cu Penelopa Elliades, au trei copii
11/2

Iulia (1852-1891), căsătorită cu Glworghc• ŞendR'a ( l ll-17- 1 9 1 2 )_.
August Râşcanu (20. IX. Ill56 - 1 5. X I I . 1892), căsători t : 1 ) cu O!Popatra

1 1111
1 11/2

Marghita Şendrea, f iica I uliei ll/1 ; nedisătoritii.
Maricuţa Şendrea, fiica Iuliei I l / 1 ; căsiitorită cu I l ie Andrieş Şeptdici

ll/1

Sculi Logotetides (din care o fii că , Magda!Pna I l 1/:.!) şi 2 ) t·u Maria Ghika.Trifc�ti,
m . 1922 Iaşi (din care doi fii) ;
I l/3 Aurel Râşcanu (1859-1929), căsători t cu Maria Buzduga n (1860- 1 9-l'i) ;

( 1876-1927), dr. in med. ; moartfl in J948/I949 la Vasl u i .
1 11/3 Magdalena, fiica l u i A ugust I I /2 ; <"ils<iluri lil c u E. B uzdvgan.
1 11/4 Theodor Râşcanu (4. Xl . l 88U-J 9:>2), s c r i itor , fiul l l\i August U/2 .(el i n
a doua căsătorie) ; fără urmaşi .
l l l/5 Eduard-Arthur Râşcanu ( n . 19.XI.1 890 , Dri'1guşen i - V asl ui - m . 30.
XL 1976, B ucureşti), magistrat ,fiul
lui · Augll';t
llf2 (din a doua căsătorii.') ; cc"l
satorit la 5.V. 1921, Iaşi, cu Ma l' ian a Eugen Mid<•scu ( n . 8 . 1 X. 1894, Si\rala
- Valea
·
Rea , Vaslui - m. IJ.V.1!J73, B ucure�ti).
:
I U/6 Al bert Râşcanu (1888 - 2 l . J f.I%1l), f i ul lui Aurel 1 1 13 · ; c;ăsAto r i L cu
Clemence Ullen (1900-30.1X. I964).
•
I II/7 Aurel Râşcanu ( 1 88 9- 1 90 6 ) , f i u l l u i J\ u rd JI/,;1 ; mort (la Davus), fc"1rii
urmasi.
·
I II/Il Ecaterina Râşcanu (n. I:f.X. 1 896, Driigu!;icn i ) , fi ica lui . \ lirPl l l /3 ; că
sătorită .cu Alexan dr u Racotzi-Fiilop (1886 --:- 1 l .II 1 . 1 970).
I V/1 Ana Andrieş Şeptelici ( 1 90:i-I93;'> ), f i ica �1arkuţd I l l/2 ; c·,ăsător ită cu
Otto Loev, inginer de mim'.
.
IV/2 Gheorghe Andrieş Şeptel!ci (1908-lţjGO), fiul Maricuţei I J I/2.
I V/3 . Radu Andrieş Şeptelici . ( 1 9 1 0-1978), f i ul Maricuţei I I I/2.
I V/4 Yvona Buz dugan, fiica MagdalPnPi Il !;:l ; ci1'i<lto d tă c u Hcnia J g i ru�anu,
regizor.
IV/5 Dan Râşcanu ( n . l a.•;; i , 1 , 1 V . .1 92:! ) , ingi n e r, iiul lui Eduard I I I/� ; cc"I
l>ă to rit ·(Bucureşt i , 15. X 1 . 195:1) cu Olga, fiica l u i N i<.·olae. ,von Stempel (n. 24.
I l . 1931)
IV/6 Răzvan-Theodor-Sendu Râşcanu (n. l a � i . 7 . V 1922)), fiu l l u i A l b P r t
I I I/6 ; căsătorit (Bucur�ti, 8. I X . 1 9 2 3 } cu Ma ri a n a H 1·istea
.
IV/7 Gheorghe Racotzi-Fi.ilop ( n . 1923), ingin er ; f iul Ecaterinei I II /8 ; cii
sători t cu Ty Baciu

IV/8 Marius Racotzi - t'i.ilop ( 1 92!'>--'1 9117 ) , f i u l Ecatednei I I I /8 ; căsători t : 1 )
c u A n ni von Degehfeld (div.) ; 2 )
Sehwarz
VII Dan Râşcanu (n. Bucureşti, 19. I l . I %11), a rh i ted, fiul l ui Dan I V/:'J ;
c<is{Jtorit (Bucureşti, 3 1 . V. 19112) cu A n n eliL'S!' Sed('ez ( n . 24. V I I . 1%B), arhi l!'Chi
V /2 Anda-Paraschiva Râşcanu -(n . 14. X . 1 960), i n g iner, fi ica l u i Răzvan ! V/6
V ;3 Alexandru Râşcanu ( n. 1 . II I . 1962), f i u l lui Hi\z v a n J V 6
V/4 Ioana Racotzi - Fi.ilop, fiica l u i Gheo1 ·glw lV/7.
V '5 Marta Racotzi-Fiitop (n. 1 967), f i i ca l u i G h porghe I V/7
V I / 1 Bogdan - Theodor Râşcanu (n. B u cu n �':' ti , 2 :.! . V I I I . 19114), f iul lui Dan V/1.
"'' Ca, de pildă, la \"a!<-t· i u �otropa, oP. c i t., p. (14.
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
vn-vm, 1985-'14!186

CATEGORII ŞI DENUMIRI DE DRUMURI MEDIEVALE
AMINTITE IN DOCUMENTELE INTERNE ALE ŢĂRII
ROMANEŞTI (SEC. XIV-XVII)

DOHINA TOMESCU

In pofida tuturor grcutăţilor ivite de-a lungul istorici, romanu, po
por curajos şi cinstit, şi-au găsit intotdeauna nu numai forţa necesară
de a-şi păstra glia strămoşească dar şi posibilitatea de realizare a un�i
civilizaţii deosebite. Pricinuită de năvălirile duşmane, bejenia localni
cilor prin locuri ascunse, pe drumuri şi poteci necunoscute străinilor,
constituie o metodă caracteristică românilor în lupta lor impotriva vrăj
maşilor. Desigur că, în momentele de răgaz, populaţia se întorcea în ve
chile aşezări unde reincepea totul, şi viaţă şi obiceiuri, casele erau re
clădite, drumurile stdibătute din nou de carele pline de roadele muncii
lor, toate acestea constituind mărturii ale unităţii româneşti.
Legate strîns de viaţa economică, politică şi militară a ţinuturilor
noastre, drumurile au avut, nu numai importantul rol de a întări legă
turile fireşti ale neamului nostru, ci şi de a mări prestigiul său peste
hotare prin comerţul pe care îl făcea cu cele mai importante state eu
ropene.
Există încă din timpul dacilor, drumurile străbătute de negustorii
localnici sau străini, folosite apoi şi de romanii cuceritori, pe lîngă al
tele noi, construite de aceştia in scopuri militare şi economice. Un e
xemplu elocvent îl constituie "drumul lui Troian" care urmărea înde
aproape cursul Oltului pe dreaptat.
Prezenţa drumurilor in evul mediu este legată in special, de dez
voltarea economică şi politică a societăţii româneşti şi în ultimă instanţă
de intemeierea statelor feudale româneşti. Se presupune că însăşi for
marea tirgurilor româneşti amintite pe la 1300, la Baia şi la Argeş, a
fost condiţionată de apariţia şi dezvoltarea drumurilor de comerţ care
treceau prin aceste zone, drumuri care se menţin şi in secolele ur
mătoare.
Relativ la această problemă dispunem de informaţiile a doi călu
tori germani : Peter Sporman şi Ulrich van Tennstădt care, pe la 1 380
au trecut prin Argeş, Cîmpulung şi Braşov, venind de la Nicopole, ur
mînd probabil un drum binecunoscut in epoca lui Mircea cel Bătrîn2.
Incă din secolul al XIV-lea, mărfmile de provenienţă străină pă
trunseseră in Ţările Române, în special cele occidentale. Datorită privi
legiilor comerciale din vremea lui Vlaicu Vodă (1368), Mircea cel Bă
trîn, Alexandru cel Bun, Vlad Dracul (1439) şi alţii, cunoaştem ce pro
duse importau �i cxportau Ţurile Române1.
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Dealtfel , schi mbul int0ns într<' produsE:>le m0ştcşugăreşti transilvă
nene şi produse!<:> naturale din Muntenia !;ii Moldova explică dezvolta
rea economică a 01·aşdor de margine transilvănene : Braşov, Sibiu, Bis
triţa şi a unor ora!;ie n �untene şi moldovene Slatina, Cîmpulung, Tîrgo
vişte, Suceava, Baia, Si ret � .
Diversitatea denumirilor, numărul mare al drumurilor, Importanţa
pe care o aveau au atras atenţia aşupra necesităţii unei clasificări pen
tru o mai bună înţelegere şi cunoaştere a acestui domeniu al vieţii so
ciale româneşti. Astfel, de la început ne alăturăm ideii că vechile dru
muri pot fi grupate în două mari categorii drumuri obişnuite, cunoscute
celor ce străbăteau ţara, aşa numitele drumuri mari şi drumuri puţin
obişnuite sau tradiţionale:'. Aşa zisele drumuri mari, consemnate în hărţi
şi hrisoave, devin drumuri oficiale cu denumiri diferite legate prin
natura lor de zona geografică, de ocupaţiile meşteşugarilor şi ţăranilor.
Direcţiile marilor drumuri erau determinate cum este şi firesc, de pre
zenţa unor centre economice cunoscute la acea vreme. Braşovul, de e
xemplu, se leagă de Ţara Românească prin patru artere mari, oficiale,
prin pasul Bran şi cu "drumul moldovenesc" prin pasul OituzuluiH. Dar
cum unele centre comerciale mari erau aşezate de cele mai multe ori în
apropierea cursului unor ape, drumurile care treceau prin acele locuri
purtau numele apelor. Numeroase documente interne ale Ţării Româ
neşti din secolele XIV-XVI vin în sprijirnil celor spuse mai sus, de
exemplu : drumul Slc:inic:ului, amintit la 1596, 1 6 1 1 , 1 6 1 6 etc.7, drumul
ArgC'şului întîlnit în documentele din timpul lui Radu Mihneas, drumul
Teleajenului, drumul lalomiţei, drumul Buzi:m lui!' şi multe altele. Exis
tau unele drumuri care luau nu mele ţinutului prin care treceau sau a
regiunii respective, astfel erau : drumul Mehedinţilor 10, drumul Bărăga
nului I l etc. Importante erau şi drumul Giurgiului 1 :!, al Bucureştilor1:\
:>au al Piteştilor1" cunoscute călătorilor şi negustorilor.
In ceea ce priveşte "drumul Stambulului", care trece şi prin Mol
dova , avea următorul traseu prin Ţara Românească : Rîmnicu-SăJ'at, Bu
zău, Gherghiţa, Tîrgşor, Piteşti, Slatina, Craiova, Severin, cu ramifi
Laţii spre Oraşul de Floci şi Dîrstor 1=>. Cu timpul o parte din drumurile
mai noi devin drumuri de poşti"1 şi, o dată cu dezvoltarea lor, se vor
transforma î ntr-o categorie aparte notate în hărţile secolului al XIX-lea.
Despre drumurile trad iţionale sau puţin obişnuite, putem spune că
erau drumuri legate de produsele agricole transportate d e ţărani, sau
de iernatul oilor( drumuri pastorale), de transportul sării (drumurile să
rii), al lemnelor etc. Unele din aceste drumuri purtau numele unor per
soane, altele erau denumite dup[l orientarea lor în spaţiu 16 şi după anu
mite practici şi obiceiuri. Pentru toate aceste exemple documentele vin
să întărească rolul important avut de aceste drumuri în viaţa economică
şi socială a românilor. Drumurile pr1storale răspîndite de-a lungul văi
l or unor ape erau legate de izlazuri, păşuni sau păduri, erau folosite de
mişcările turmelor de oi şi nu de puţine ori îşi schimbau traseul în
funcţiP dP anotimpuri . Despre un drum al oilor aflăm dintr-un document
emis de Vlad Vintilă în 1 533, prin care domnitorul întărea ocină unor
�ate din Ţara Românească drumul ating<'a hotarul unui sat numit Izhttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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voari. In secolul al XVII-lea, în vremea lui Radu Şerban, întîlnim două
dru:-r!uri ale oilor la 1 603 11, cînd domnitorul întărea lu i Bodea postelnic
sat:...; ; Cote ni ţa şi la 1 622 1".
Pentru drumurile sării există o documentaţie şi mai bogată ; de
altfel numai u n exemplu, dar edificator, arată cît de importantă era în
tre::: u t buna gospodărire a sării în Ţara Românească. Este vorba de
inarturia consemnată de cronicarul călător Jean de Wawrin după carf',
Mlrcea cel Bătrîn ar fi clădit cetatea Girgiu plătind pentru fiecare bloc
de p i a tră adusă de la Rusciuk cîte un bulgăre de sare lll. Revenind la
drumurile sării ştim că unul din acestea atingea marginPa de vest a ora
şului Bucureşti şi că, un al doilea drum al sării trecea prin partea dl"
răsarit a oraşului:!O. La un drum al sării se referă şi docwnentul din 20
ma� 138 0 emis de M ihnea TurcituP1 şi u n altul di n 1 1 mai 1620 dat dl•
Gav rii l Movilii22. Din dreptul ocnelor de sare aşezate în bazinul Teleajc
n ul •J.l şi al Prahovei coborau de asemenea drumuri ale sării spre Du
nă.r.::� . la Giurgiu, Olteniţa, Călăraşi, apoi spre BrăilaZ1• O altă categorie
de drumuri devenite tradiţionale era aceea a "lemnelor", folosite de cei
care c ob ora u din munţi cu lemn pen tru construcţii. Un asemenea d rum
C'Ste consemnat într-un document emis de Alexandru Mircea la 1 570 prin
care SC' intărPa mănăstirii Bistriţa ocina Vădastra2". Incă două documen
te d i n vrem<'a lu i M i lmca T u r cit ul ne vorbesc de asemenea de un dr w n
al � ::' m n elor a flat în a pro pi e rea dru m ului Bucureştilor. În ceea ce pr i 
ve�t<-_' " drum u l Tîrgului" probabil că era parcurs dP c0i care plE'cau la
tîrg :Jri sau ia r m a ro a ce cu produsele lor. Astfel, intr-un document dat de
Ra-�·__: Paisie, la 7 iulie 1 5442\ se pomeneşte de un "drum al T î rg u l u i"
l:drf' atingC'a hotarul s at ulu i S troC'şti d i n judPţul Argeş şi. de asemenea,
tot de un dr u m al tîrgului Sf' vorbeşte şi în documentul lui Mircea Cio
banu l la 1 5472fi, pr obab i l o ramură colaterală a drumului Mehedinţilor.
În , Î !11pia m u n t ean {l m a i existau şi alte drumuri, denumite după pro
d usele pri n ci pa l e care se transportau pe ele. Era "drumul peştelui" pe
un traseu ce pornea de l a Cornăţel pe Mos ti ştea şi se îndrepta spr e m i a
zănnJrte. Cunoscut E'ra şi "drumul untului", pe unde se transportau sprP
oras produsele oilor şi v i tPl or şi care pornea de la Giurgiu şi ajungc'a
la T u rn u M<.1gurele2i. Mai cunoaştem şi un "drum al cerii", dinspre ju
deţ-..!l Olt şi Z i m nke���� In documente niai apar şi " dru mu l morii " şi al
"măla iulu i ". ultimul aflat în Oltenia, SPmnalat la 1 5 832!1, i ar prim u l î n
1 5 7 :� � i L 1no::o
Denumirea lor putea fi legată şi d e anumite practici sau obiceiuri,
cu n · Pste dC' C' x e mp l u "drumul vraciului" întîlnit într-un document d i n
l ;:id ·
Destul de n u m eroa sE' erau drun�urile care purtau nu mele unor
pe rsc, dne
"drumul lui Badea" amintit la 1 52 8 , "dru mul Banu l u i " la
1 5 70 c are trecPa pe la m arginea raialei Giurgiu, apoi pri n sa tcl l' Fr ă teşt i
şi DJ.ia. De n u m i rea ultimul u i vine de la nwnele Banului Te od o s i e, hotar
nicu\ l ui Mi rcC'a Ciob anuf l2. Cunoaştem şi ,,drumul lui Caloian=n, la 1 5 7 B .
,,dc.r'1ul Popc'ştilor" :It, l a 1 5 80, "Calea lui Berivoie la 1 5 0 5 :ls.
ToatC' aceste d r u m u r i tradiţionale au unele caracteristi ci generale,
Pie ,-: ra u d r u m u r i mai ferite care ocoleau satele sau drumurile oficiale,
de r:- ·_ I l te ori îşi schi mbau t ras eul în funcţie de anotimp sa u nevoi . De
·
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exemplu drumul Giurgkl-Slobozia-Malu-Petroşani venea numai cind
era Dunărea scăzută36.
Unele aveau circuit inchis, altele se infundau prin vaduri de ape
sau deviau, în general însă urmăreau terenul evitînd obstacolele. O par
te din aceste drumuri cunoscute mai ales numai de o anumită categorie
socială s-au uitat cu timpul, hărţile consemnindu-le numai pe cele mari.
Toate aceste drumuri, oficiale sau tradiţionale, au fost străbătute de lo
cuitorii diferitelor ţinuturi româneşti. Astfel, s� poate vorbi despre strin
sa legătură economică ce exista între români, despre schimbul de obi
ceiuri, felul de a fi, gindi şi vorbi. Toate acestea au contribuit in ultimă
instanţă la menţinerea unităţii etnice a poporului român.
NOTE
1 P. Giştescu, Judeţul Teleorman, Bucureşti, 1976, p., 9.
N. Iorga, Drumuri vechi, Bucureşti, 1920, p. 14.
J C. C. G iu rescu, Istoria românilor, III, partea a l i-<�, Bucureşti, 1 940,

2

545, 569.

p.

' V. CurUcăpeanu, Formarea naţiunii române şi a statului naţional unitar
român, Bucureşti, 1974, p. 16.
13.
5 R. Vulcănescu, Drumuri şi popasuri strAvechi, Bucureşti, 1974, p.
6 C. C. Giurescu, op. cit., p. 549 ; cf. V. Curtkăpeansu, op. cit., p. 1 7 .
7 DIR, B. sec. XVI, V , p . 186-188, sec. XVII, I I , p. 2 3 , UI, p . 48.
a Ibidem, I V, p. 64.
9 Ibidem, sec XVI, I, p. 171, cf. N. Iorga, Istoria comerţului românesc, EPoca veche, Bucureşti, 1937, p. 70.
10 DIR, D, sPC. XVI, II, p. 369, III, p. 40.
1 1 Ibidem, IV, p. 425.
fl Ibidem, sec. XITI, XIV, XV, p. 1 32, sec. XVI, 1, p. 3 1 , V, p. 254.
1'1 Ibidem, sec. XVI, IV, p. 434-437, V, p. 10-14.
1 4 Ibidem, sec. XVII, III, p. 308-3 10.
1j C. C. Giurescu, op. cit., Il, partea a I I -a , 1940, p. 549.
16 R. VukănPscU, op. cit, p. 24-26.
1 7 DIR, B, �c. XVII, 1, p. 70-7 1.
18 Ibidem, IV p. 149.
,
19 CAlAtori strAini despre ţlirile române, I, Bucureşti, 1968, p. 109.
1 962,
20 C. C. Giw-escu, Toponimie b11cureştean1. Drumul slril, SCL, XIII,
p. 73-75.
2 1 DJR, B, sec. XVI, IV, p. 475-477.
22 Ibidem. sec. XVII, III, p. 524.
21 R. Vulcănescu, Op. cit., p. 73-74.
2'o DIR, B, sec. XVI, III, p. 384.
z; Ibidem, II, p. 314-31!'1.
26 Ibidem, p. 369, V, p. 316-317.
27 C. C. Giurescu, Principatele române la inceputul sec. al XIX-lea, Bucureşti, .p. 163.
28 Ibidem.
29 DIR, R, sec. XVI, V, p. 146.
30 Ibidem.
31 DIR, B, sPC. XVI, V, p. 4---5 .
32 Ibidem, III, p. 359-J60 ; cf. S. Stă ncesc u, Din trecutul oraşu l u i Giurgiu,
Bucureşti, 1935 , p. 130.
3:1

Ibidem, IV, p. 351.
3\ Ibidem, V, p. 482-4113.
:J:; Ibidem, p. 253-254.
36 S. Stăncescu, op. cit., p, 1 29-130.
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
vn-vm, 1985-1986

CONTRIBUŢII LA POLITICA DOMNIEI DIN MOLDOVA
FAŢA DE NEGUSTORII AUTOHTONI
(P INA LA JUMATATEA SECOLULUI XVI)
VIOREL IRIMIA

Intemeierea statului feudal Moldova, a reprezentat elementul esen
ţial, care a generat transformări profunde în structura economică a teri
toriului de la est de Carpaţi.
Crearea oraşelor moldoveneşti, constituirea unui sistem vamal pro
priu, extinderea reţelei drumurilor comerciale, apariţia monedei autoh
tone, constituie toţi atîţia factori, capabili să explice naşterea, de timpu
riu, a unei categorii sociale aparte, aceea a negustorilor. Este de la sine
înţeles că noile indeletniciri legate de mediul urban - practicarea pe
scară largă a meşteşugurilor şi comerţului - aduceau economii 'ţării
mari beneficii şi în consecinţă, puterea centrală şi-a legat interesele de
dezvoltarea şi activizarea acestor centre.
Ne apare astfel firească împrejurarea că toate oraşele moldovene,
cărora li s-au adăugat şi unele localităţi din mediul rural, au fost nu
numai centre meşteşugăreşti ci şi pieţe importante de schimb unde îşi
dădeau întîlnire negustori specializaţi, proveniţi atit din interiorul ţării
cît şi din străinătate.
Problema atitudinii domniei faţă de proprii săi orăşeni a preocupat,
în trecut, pe unii dintre cercetători. Nu s-a ajuns, însă, in această pri
vinţă la un punct de vedere comun.
P. P. Panaitescu, susţinea de pildă, că domnia a dus o politică de
protejare a oraşelor, ea rezultînd din tratatele comerciale încheiate în
tre domnii Moldovei cu oraşele săseşti ale Transilvaniei şi cu Liovuii.
Această părere o aflăm enunţată şi de C. C. Giurescu care consi
dera că domnia a intervenit succesiv în favoarea negustorilor moldoveni,
privilegiile acordate străinilor inscriindu-se pe linia protejării activităţii
comerciale a acestora, a atragerii lor pe piaţa moldoveană, protejare care,
însă, nu a lezat cu nimic interesele negustorilor autohtoni2.
Dimpotrivă, Barbu T. Cîmpina afirma că puterea centrală a sacri
ficat interesele orăşenimii autohtone in favoarea negustorilor străini, că
rora li s-au oferit numeroase acte de privilegiere3.
Acestor puncte de vedere divergente li s-au asociat şi alţi cer
cetători preocupaţi mai mult sau mai puţin de politica domnilor din Ţara
Homânească sau Moldova faţă de oraşe.
Problema nu este lipsită de importanţă şi unele aspecte ale ei, pen
tru Moldova, merită să fie reexaminate. Interesul domniei faţă de oraşe
a decurs, desigur, în mod special şi din avantajele economice oferite de
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acestea. Tirgoveţii prestau munci în favoarea domnului, dădeau dări şi
participau la oaste apărînd ţara. In schimb, domnia confirmă şi lărgeşte
hotarelor oraşelor, înlesneşte orăşenilor practicarea meşteşugurilor şi des
făsurarea activitătilor comerciale'•.
Pînă la dorri nia lui Ştefan cel Mare cunoaştem doar o singur�t in
tervenţie in materie de comerţ intern şi anume aceea datorată lui Ale
xandrel voievod care, prin actul din 23 februarie 1453, acordă scutire
de vamă locuitorilor noului sat, care urma să se înfiinţeze pc lîngă Jr,â
năstirea lui Iaţco din Suceava. Astfel, noii locuitori ai acestui sat indife
rent dacă aveau să fie "meşteri sau corocai, sau orice fe l de meşteri" ur
mau să fie liberi să comercializeze produse de olărie, sare, peşte, marfi1
vie sau moartă, prin tîrguri sau sate, fiind scutiţi de la plata vămii. fi��
că marfa "era vîndută sau nevîndută" 5.
Odată cu Ştefan cel Mare posedăm dovezi mult mai concludente
în problemele care ne interesează fapt care dovedeşte că acesta a cău
tat mai insistent să atragă de partea sa pături largi de meşteşugari şi
negustori.
Un privilegiu foarte însemnat obţin la 13 martie 1466 locuitorii sa
tului Negoeşti, proprietatea mitropoliei din Roman, care sînt scutiţi de
la plata vămii oriunde în ţară, pentru a comercializa orice marfă a lor
cu peşte proaspăt sau sărat, varză, miere, ceară, animale domestice sau
sălbatice, sare, postav, pînză, fier, oale, plute, vase de lemn 6.
în acelaşi timp, Ştefan cel Mare, care a dus o politică mai largă,
de întărire a hotarelor şi ocoalelor oraşelor moldoveneşti, s-a preocupat
şi de acordarea unor scutiri de la plata vămii, care favorizau în primul
rînd pe negustorii din aşezările urbane.
Astfel, la 15 octombrie 1491, acest
domn întărea un obicei mai
vechi, care prevedea scutirea pentru orice locuitor al Vasluiului de la pla
ta vămii in acel oraş cu excepţia acelora care urmau să aducă pe piaţă
peşte7•
De acelaşi privilegiu au beneficiat şi orăşenii din Bîrlad cărora li
se întăreşte la 1495, tot după obiceiul cel vechi, scutirea de la plata vă
mii în acel oraş, pentru orice marfă cu excepţia - ca şi în cazul Vasluiu
luf - de a da cîte un peşte pentru fiecare majă şi căruţă cu peşte adusă
pe piaţăK.
Pînă in prezent, se cunosc numai aceste două cazuri in care orăşe
nii se bucurau de scutiri de plata vămii. Faptul că aceste două docu
mente precizează întărirea unui "obicei mai vechi" ne conduce la consta
tarea că cele două privilegii, sînt anterioare anilor 1491 şi respectiv 1495,
dar, in această privinţă documentele interne nu ne oferă precizări cro
nologice.
Este posibil ca şi alte oraşe din Moldova să fi fost primit astfel de
scutiri in materie d e comerţ, dar consemnarea lor pentru secolele XV
XVI nu ni s-a păstrat. Faptul n-ar trebui însă să ne surprindă dacă avem
în vedere că arhivele orăşeneşti s-au pierdut.
Analizînd modul în care domnia a căutat să protejeze sau să favo
rizeze pe negustorii din Moldova, nu putem să nu ne referim şi la do
curr.entele externe. O indicaţie în acest sens ne este oferită de docu�
·

·
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mentul emis la 13 decembrie 1421 de Alexandru cel Bun şi care consem
nează dania pe care o făcut-o acesta Rimgailei, fosta sa soţie şi rudă a
regelui Poloniei�. Astfel, domnul Moldovei dăruia în folosinţă viageră,
tîrgurile Siret şi Volhovăţ, cu toate foloasele ce ţin de ele precum şi o
rentă anuală de 600 de ducaţi de aur. În situaţia în care această sumă
nu avea să fie plătită la timp, regelui Poloniei i se dădea dreptul de a o
recupera de la negustorii moldoveni aflaţi în ţara sa. La prima vedere
am fi tentaţi să credem că această clauză cuprinsă în documentul men
ţionat, ar dovedi sacrificarea intereselor negustorilor autohtoni de vreme
ce sînt consideraţi o garanţie la plata datoriei. Credem însă c[l amintita
clauză a fost cerută de însuşi regele Poloniei şi indirect ea ne demon
strează prosperitatea deosebită de care se bucurau negustorii moldoveni .
i n realitate nu întîlnim nici un document posterior încheierii acestui
act prin care să se dovedească recuperarea sumei de 600 de ducaţi, de
la negustorii moldoveni.
Problema raporturilor stabilite între domnia Moldovei şi negus
torii autohtoni poate fi analizată şi din punctul de vedere al privilegii
lor comerciale acordate străinilor.
Este cunoscut faptul că negustorii din Braşovlo, Sibjuh, şi Liov 12
au primit în Moldova privilegii care au reglementat amănunţit activi
tatea lor comercială. în cea mai mare parte, negustorii acestor oraşe
aduceau în centrele moldoveneşti produse meşteşugăreşti, completind
astfel sectoare deficitare în economia ţării, şi cumpărau totodată, pro
dusele ei naturale. In acest proces se poate vorbi de o împletire a inte
reselor, în probleme de negoţ, între străini şi autohtoni. Constatarea este
normală, dar avem în vedere faptul că actele de vînzare-cumpărare des
făşurate în oraşele moldoveneşti ofereau o participare largă a tuturor
categoriilor de meşteşugari şi negustori locali sau străini.
Se pune firesc întrebarea dacă aceste privilegii comerciale, la care
se adaugă numeroase invitaţii făcute străinilor de a practica negoţul in
Moldova, sau dispoziţiile date de domnii Moldovei vameşilor administra
ţiei oraşelor de a nu-i păgubi, atîta vreme cit s-ar fi aflat în ţară, îi
privesc în exclusivitate numai de aceştia, în dauna intereselor negustori
lor autohtoni. Trebuie, de la bun început, să remarcăm că, în majori
tatea lor, aceste privilegii stabilesc vama ce urma să fie plătită de ne
gustorii străini, fie că vor aduce marfă în Moldova, o vor cumpăra aici
ori tranzita. Este uşor de observat că de volumul activitătii comerciale
a acestora depindeau în bună parte şi veniturile visteriei d omneşti. Do
cumentele prevăd şi îngrădesc, în acelaşi timp, drumul pe care aceşti
negustori urmau să-I parcurgă şi localitătile
în care urmau să achite o'
bligatoriu vama.
O serie de prevederi speciale întîlnite in aceste acte fixează obli
gativitatea negustorilor la care ne reţerim de a vinde o serie de măr
furi, aşa cum este postavul, numai la Suceava, urmînd ca negustorii lo
cali să le revîndă în celelalte oraşe ale ţării. In acest fel, se con firm ă
un drept important obţinut de oraşele medievale, fapt constatat deci şi în
Moldova şi anume acela al etapei şi depozitului. Această prevedere nu
,
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putea decît să favorizeze activitatea negustorilor din Suceava, cărora li
se acorda dreptul de a cumpăra anumite produse direct de la negustorii
străini şi apoi să le vîndă cu amănuntul, realizînd astfel venituri im
portante.
In acelaşi timp, se poate constata
că privilegiul din 23 aprilie
1437 13, dat de Ştefan al II-lea braşovenilor, prevede obligaţia acestora
de a-ş i desface marfa "în toată ţara noastră", "numai cu cotul să nu se
vînză" ! Este fără îndoială o măsură menită să favorizeze negustorii au
tohtoni. O altă îngrădire referitoare la particparea străinilor la viaţa eco
nomică în Moldova priveşte obligaţia acestora, apărută prima dată în
documentul din 1408 dat liovenilor, de a nu ţine cirdumă, nici să facă
bere, nici mied, nici să se ocupe cu măcelăria sau cu fabricarea piinii,
decît în condiţiile în care, aceştia urmau să-şi achite taxele la fel ca şi
negustorii moldoveni. Această precizare dovedeşte că domnia nu îngăduia
Jiovenilor ca prin prăvăliile instalate în casele lor de la Suceava şi la
adăpostul scutirilor de dări să facă concurenţă tîrgoveţilor autohtoni1"-.
Deci li se impuseseră şi străinilor acelaşi regim de impozite ca şi orăşe
nilor suceveni.
Din cele citeva observaţii făcute pe marginea unor acte elaborate
de cancelaria domnească se poate desprinde constatarea că privilegiile
comerciale acordate străinilor nu i-au defavorizat pe localnici.
Este cel puţin indoielnic faptul că domnii moldoveni au sacrificat
mteresele negustorilor autohtoni in folosul celor veniţi de peste hotare,
.i eoarece chiar actele de privilegiere conţin in stipulaţiile lor avantaje
:importante pentru cei dintîi. Desigur, un rol de seamă in acordarea unor
astfel de înlesniri a revenit chiar negustorilor străini interesaţi in prac
ticarea comerţului pe teritoriul Moldovei. Numai în măsura în care a
ceşti negustori, cu timpul, au lezat interesele negustorimii moldovene,
dornice la rindul ei de afirmare, putem vorbi de apariţia unor conflicte,
accentuate in anumite momente in aşa măsură, incit a fost necesară in
tervenţia autorităţii centrale.
In acest sens Ştefan al II-lea, prin privilegiul din 26 mai 1435, a
introdus şi clauza după care negustorii moldoveni urmau să nu mai fie
urmăriţi la Braşov pentru datoriile neplătite de concetăţenii lorts. Tot
Ştefan al II-lea specifica, prin privilegiul din 23 aprilie 1437, că marfa
negustorilor moldoveni să nu mai fie oprită la Braşov pentru datorie 16,
In tratatul incheiat între Ştefan cel Mare şi Matei Corvin, la 1 2
iulie 1475, s e arăta s ă procesele negustorilor din ambele ţări s e vor ju
deca fără arestarea persoanelor în cauză şi numai de judecătorii obiş
nuiţi17.
De asemenea, prin solia trimisă de Ştefan cel Mare la 1496 către
principele lituan Alexandru, domnul cerea ca negustorii moldoveni să
aibă libertatea de a face comerţ "in pace şi fără piedici" şi in orice par
te a LituanieilB. Tot Ştefan cel Mare, intervenea in favoarea tîrgoveţilor
moldoveni prin tratatul de la Hîrlău la 12 iulie 1499, încheiat cu Ioan
Albert, prin care cerea ca negustorii ţării sale să aibă dreptul de a mer
ge in Polonia "peste tot locul... să umble şi să facă negoţ slobod şi in
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bună voie, plătindu-şi vama lor dreaptă după vechile obiceiuri" 19. Mai
tîrziu, la intervenţia lui Bogdan al III-lea in 1508, regele Vladislav al
II-lea interzicea bistriţenilor a mai percepe de la moldoveni vama
inainte de ziua iarmarocului şi înainte de intrarea in oraş20. Tot la ce
rerea lui Bogdan al III-lea, regele Ungariei atrăgea atenţia vameşilor
braşoveni, în 1516, că percep vamă "neobişnuit şi din cale afară de ma
re" de la negustorii moldoveni21•
Protejarea negustorilor moldoveni o are în vedere şi Ştefăniţă care,
in tratatul încheiat cu regele Poloniei Sigismund la 7 august 1519, se
referea şi la libertatea comerţului in ţara vecină22. In 1546 regele Poloniei
garanta lui Ilie Rareş, că nu vor fi făcute daune supuşilor moldoveni
atîta timp cît se vor afla în ţara sa23• Un an mai tîrziu, negustorilor mol
doveni li se întăreşte dreptul de a străbate în libertate drumurile comerciale ale acestei ţări24.
Politica abilă pe plan extern a domnilor Moldovei, a determinat a
cordarea uneori a unor adevărate privilegii comerciale negustorilor mol
doveni.
Astfel, cu prilejul tratativelor purtate cu diplomaţia otomană, pri
v ind plata tributului, negustorii moldoveni din Cetatea Albă obţin, in
1 456, un important privilegiu, care le dădea dreptul să facă comerţ in
I mperiul otoman25. Porunca sultanului este fermă în acest sens "şi am
poruncit ca negustorii din Akkerman din vilaeturile acestuia să vie cu
corăbiile lor la Edirne (Arianopol) la Brusa şi la !stambul... atît la veni
rea cît şi la intoarcerea lor, nici unul din beii, subaşii, spahii şi supuşii
mei să nu facă vreo pagubă şi risipă la sufletul, capul şi marfa acestora"26.
In anul 1473 se acorda de către Matei Corvin, un salvconduct ne
gustorilor moldoveni asigurîndu-i că pot "să intre şi să vină ... slobod şi
in pace şi să poarte întreg negoţul şi apoi iarăşi să se întoarcă la ei" 27.
Un privilegiu comercial care ar fi putut avea consecinţe importante
pentru negustorii moldoveni este acordat acestora şi din partea lui Ferdinand
de Austria, în anul 1 53328• Acest privilegiu, care permitea moldovenilor li
bertatea practicării comerţului atît în regatul Ungariei cît şi în provinciile
ei, a fost elaborat însă, numai din raţiuni politice, deoarece prin el s-a
..:ăutat apropierea de domnul Moldovei, Petru Rareş.
Domnii Moldovei au manifestat, în acelaşi timp şi un interes con
stant faţă de numeroşi negustori aflaţi in străinătate, pentru care au
iqtervenit atunci cînd aceştia sufereau privaţiuni sau abuzuri. Nici in
această privinţă exemplele nu lipsesc. In aprilie 1434, Ştefan al II-lea
i ntervenea la Braşov în favoarea a doi negustori moldoveni cărora nu
l i s-a plătit vitele vîndute in acel oraş29• Mai tîrziu, la 1476, Ştefan cel
Mare se adresa judelui din Braşov cerîndu-i să înlesnească unui om al
său să cumpere arme30. Tot în favoarea negustorilor moldoveni opriţi
în 1521 la Bistriţa, intervine Ştefăniţă31, fapt repetat şi în 152332, 152333
sau 152631. In anul 1 527, Petru Rareş scria Bistriţei în favoarea a doi
negustori suceveni păgubiţi, în acest oraş35• Tot la Bistriţa, intervine a
celaşi domn un an mai trîziu, pentru eliberarea unui moldovean din Su·
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ceava interesat in comerţul cu cereale36. Legat de aceste scopuri, Pt>tru
Rareş intervine şi la Braşov în anul 1 53037.
Se poate constata deci, că domnia a căutat în mod constant sâ a
vantajeze atit pe plan intern şi extern activitatea economică desfăşu
rată de negustorii din oraşele moldoveneşti. In anumite momente, ca în
cele surprinse la mijlocul secolului XV puterea centrală s-a preocupat
îndeaproape şi de activitatea economică din mediul rural, favorizînd dez
voltarea în cadrul acestuia a unor ramuri meşteşugăreşti, sau înlesnind
participarea satului la viaţa economică a ţării.
Datele documentare converg spre ideea că domnii Moldovei n-au
sacrificat interesele supuşilor lor în favoarea negustorilor străini . Ne
gustorii din oraşele Moldovei au reprezentat o forţă importantă pe calea
dezvoltării ascendente a vieţii economice, sprijinind pe diverse căi pu
tt!rea centrală. ln concluzie, domnia a căutat să-şi apropie această cate
gorie socială şi a găsit în ea un sprijin de nădejde în desfăşurarea poli
ticii sale interne şi exterpe.
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
vu-vm. 1985-1986

ASPECTE PRIVIND DEZVOLTAREA VASLUIULUI
IN SECOLUL XIX.
IONEL HONZOG

Moldova este veche precum timpul veacurilor ce-au trecut. Croni
cile, însemnările şi gîndurile celor ce au trăit şi au vorbi� despre ea
sint nenumărate. File de istorie fără seamăn de multe, descriu pămîntul
şi oamenii acestor locuri, care erau deopotrivă plugari şi purtători de
paloş şi arc. Apropiindu-ne în vreme, premergătorul epocii moderne,
Dimitrie Cantemir, referindu-se în a sa "Descriptio Moldaviae" la tîrguri
spune despre Vaslui : "In acest ţinut, la 12 ceasuri depărtare de Iaşi pe
drumul spre Dunăre, este aşezat la gura riuşorului Vaslui, acolo unde
acesta se varsă in Bîrlad, tîrgul Vaslui, altădată scaun al domnilor, ale
căror case se mai văd şi astăzi acolo .." t
Secolul XIX frămîntat de mari evenimente poartă pecetea urmelor
de viaţă social-economică şi cultural-politică a trecutului, care, urmînd
făgaşul evoluţiilor fireşti, se transformă continuu. In tîrgul şi ţinutul
Vasluiului, acolo, unde actele răzeşilor sînt pietre de hotar ale Moldovei
apar semnele mişcărilor înnoitoare ale unor noi principii. Astfel, un co
respondent al unui ziar din Transilvania scria următoarele în prima ju
mătate a lui XIX : "Iată-mă de cîteva zile în Vaslui, pe care ... l-am cu
treerat din jur împrejur, i-am văzut frumuseţile, i-am cercetat zidirile,
jocurile, preumblările, adunările, etc... Vasluiul, capitala ţinl1tului de
asemine numire, rezidenţia isprăvniciei şi a judecătoriei, se află spre sud
est de la Iaşi în depărtare de cinci poşte, pe un podiş intr-o poziţie �oar
te plăcută " 2.
Incetul cu încetul oraşul se înviorează, se dezvoltă aşezăminte
publice şi instituţii de cultură, odată cu viaţa economică şi relaţiile so
ciale. Dintre aceste schimbări, unele au fost consemnate in actele, publi
caţiile şi presa vremii, scoţînd in evidenţă realizări mai deosebite dintre
care cîteva prinse într-un caleidoscop restrîns pot forma o imagine colo
rată a ţinutului şi oraşului.
Nevoia ştiinţei de carte prinde temei şi buchea caută a-şi lărgi
sfera cuprinderii. O notă apărută în "Curierul românesc" din 1842 ne in
formează "că l-a curgătoarei luni s-au făcut deschiderea solemnă a şcoa
lei" 3• Este vorba de şcoala publică amenajată în oraş de Elena Şubin,
proprietara tirgului Vaslui, care "au dat gratis două case, una pentru
şcoală, iar alta să fie locuinţă profesorului". La inaugurare profesorul
G. Galeri "au rostit un cuvint potrivit" 4.
.

...
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Ne-au parveni t suficiente ştiri despre modul în care se desfăşurau
Vaslui şi în alte oraşe al e Moldovei. Se constată din răs
punsurile elevilor că ei erau bi ne pregă tiţi şi că satisfă ceau atit comi si i le
de inspecţie cit şi a sis ten ţa din care făceau parte boieri şi "o seamă de
negust ori" 5. Numărul şcolarilor varia de la şcoală la şcoală. Astfel , în
1844 ei erau în număr de 54 la examenul unde participase colonelul
Pavel Şubin 6• Pentru bunele rezultate o bţi nu te se împărţeau premii

examenele în

"hărăzite" 7 elevi lo r sirguincioşi de un e le persoane înstărite cum erau : că
minar ul Nicolai Chiriac, sărdarii Dimitrie D uca , Toma B uzd ugan , Iordachi
Teliman, stol nicul Mihailovici, dregătorul ţinutului Dimitrie Sturza, comi
sul Gcorgie Ciurea şi alţi i . Pe sărd ar u l Toma Buzdugan îl mai aflăm altii
dată împărţind ",a un număr" de şcolari din cei 70 care "au răspuns cu
o deplină potrivire la toate învăţăturile . . . " mai multe cărticele spre în
curajare �. Pe n t ru munca depusă profesorilor li se adresau cuvinte de
m ulţumil]e, cum a fost acela rost i t lui Ioa n Fătu de către dregătorul ţi
nutului, aga Grigori Krupenski la 6 iu li e 184 7 9.

Se pare că unul dintre cei mai apreciaţi s prij i nitori ai şcolii a fost
serdarul Dimitrie Duca, inspectorul şcoli, publice din Vaslui căruia, Epi
tropia invă ţămîn turilo r publice din Vaslui i se adresa la 23 iu lie 1851
pri n tr- o corespondenţă pu bli că in care citim
" .. .luînd în deosebită con
s ideraţie zelul şi jertfele ce ai făcut în binele obştesc la ridicarea şcoalei
publice din Vaslui, la care nu numai pri n osteneală, dar şi cu ajutorul
bănesc ai aj u tat un asemenea aşezămînt... îţi mărturiseşte cea mai vie
mulţumire a ei... tot odată te pofteşte ca precum pînă acum, de asemenea
in viitorime să bine voieşti a întrebuinţa toate mijloacele pu tinci o ase
intru deplina desăvîrşire a acelei zi dir i . . . " to.
Informaţiile aceluiaşi călător transilvănean, amnitit la început, ne
conduc spre răsărit unde "se înalţă vreo şase şapte case boiereşti şi o
biserică de piatră zidită încă de Domnul Ştefan, de cind este şi inscripţia
în pri dvor, asupra uşii, dar n-am avut plăcere a o ceti , pentru că petrarii
or i pălimarii, ori nu şti u cine, au socotit, se vede, să o facă mai frumoasă
şi au văruit-o. Alăturea cu biserica pe muche se vede încă şi temelia
caselor zidite tot de domnul Ştefan, carele se pare a fi fost şi întemeie
torul acestuia tirg" . Tot lîngă biserică se află şi o şcoală naţională pentru
începători intr-o casă mică. "Ui tam să spun că mai este spre apu.s o
biserică cu păreţi pe d in lăuntru văruiţi, pe din afară de scînduri şi cu
uşa de fier ; cea dintîi in felul acesta am văzut in viaţa mea " 1 1.

Pe linie de în văţămî nt, anul 1856 marchează prin raportul Comite
tului de inspecţie a şcoalei publice din Vaslui o etapă nouă, ca urmare
"a întemeierii şcoalei publice de fete, care s-a deschis la 3 noiembrie, zi
în care a avut loc şi inaugu rarea ei in prezenţa membrilor comitetului,
a corpului profesoral, a un ui numeros public şi a no tabilităţilor o raşu
l u i " 12• Profesorul şcol ii de băieţi Vasile Kasian a rostit un scurt discurs
de mulţumire. Acelaşi comitet aduce la cu noş tinţă că spătarul Dimitrie
Castroian "au oferit in favoarea şcoalei de fete înfiinţaţă tn acest an . ..
o sumă de treizeci de galbeni şi cinci s tinjeni de lemne" .J.31, Cu un an
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înainte, prin îngriJlrea postelnicului Drăghici, se înfiinţase in satul său

Giurgeni "o şcoală sătească" pentru creşterea fiilor de ţărani

14,

Dintre problemele majore care i-au preocupat pe locuitorii Vasluiu
iui de atunci, două au fost acelea care le-au reţinut atenţia.
Prima a fost aceea a ocrotirii sănătăţii şi îngrijirea celor bolnavi în
spttd.le. Incă in 1851 intr-un articol de gazetă apărea informaţia că banul
Neculai Chiriac din Vaslui dorea să aloce un fond spitalului "ce se
crede ca în curînd se va zidi în acest oraş" 1�. In luna ianuarie 1857 "Ga
zeta de Moldavia" ne face cunoscut că acţiunile de binefacere n-au în
cetat şi că postelnicul Dimitrie Drăghici a lăsat prin legat spitalului de
40 de paturi pe care-I înfiinţase, moşia sa de la Giurgeni (ţinutul Roman),
iar pină la moartea sa i-a făcut o rentă anuală de 1 1000 piaştri. Postelni
cui a trecut acest aşezămînt sub patronajul spitalului central Sf. Sp.i.ri
don, partea administrativă revenind medelnicerului Ioan Andonie şi
slugerului Ioan Kotinescu 16. Acelaşi ziar anunţa în anul viitor că di
recţia centrală a spitalului Sf. Spiridon a primit spre păstrare din partea
aceluiaşi boier un plic purtînd trei peceţi ale postelnicului "în care se
arată că este testamentul său pentru spitalul din tîrgul Vasluiului" ·17•
Cîteva luni mai tîrziu, se face cunoscut că şi Elena Şubin a donat spita
lului fondat de postelnicul Drăghici suma de 1000 galbeni pe care acesta
primindu-i "pentru ... nerăşluire, ca fondator pe viitor, i-am şi depus
astăzi la 13 august în generala epitropiei spitalului central Sf. Spiridon,
spre a se primi de la ea legiuita dobîndă... ca să se poată ajuta spitalul
din Vaslui" 18•
Peste aproape două decenii, în 1872, presa bîrlădeană publică un
articol amănunţit referitor la judecarea "celebrului proces de 60000 de
galbeni intentat de spitalul din Vaslui, contra lui Iordache Romaşcu trac
tat în primă instanţă înaintea tribunalului Tutova" 19• Sentinţa a fost
dată in favoarea pîritului, preşedintele completului de judecată făcînd
opinie separată din care reieşea că Gheorghiţă Romaşcu, fratele lui Ior
dache, făcuse la 5 februarie 1 852 - la un an deci după ce postelnicul
Dimitrie Drăghici fundase spitalul - un act de donaţie prin care dădea
o parte din avere spitalului din Vaslui. De altfel, referitor la acţiunile
în justiţie purtate in faţa judecătoriei din ţinutul Vasluiului găsim tot
publicaţiile de atunci date statistice care menţionează numărul şi natura
actelor, a proceselor şi uneori chiar numele impricinaţilor. Spre exemplu
in luna mai 1844 au fost rezolvate 26 de cazuri privind acte de proprie
tate, arendare, succesiuni, danii, împuterniciri, procese pentru pămînt,
bani, etc. 20
A doua problemă, de mare necesitate publică era aceea a apei po
tabile de care oraşul ducea mare lipsă, locuitorii fiind obligaţi a o "cum
păra ca şi orişi ce obiect de primă necesitate". S-a găsit însă şi de aceas
tă dată un om cu suflet care să rezolve şi această deficienţă şi acesta a
fost banul Nicolai Chiriac care, "după ce pe cheltuiala sa ridicase cea
mai frumoasă casă pentru şcoala publică a dotat oraşul cu un apeduct
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care de la o distanţă de 400 stinjeni aduce apă de izvor în piaţa vasluiu
lui" 21• Pentru aceasta, banul N. Chiriac a dat 6000 de ducaţi consacraţi
execuţiei şi separat a depus la "Sf. Spiridon" suma de 1 0000 piaştrii
pentru ca din dobinda lor să se poată face lucrările de întreţinere pe care
le-ar necesita apeductul. In scopul inceperii acţiunii el a cerut de la
Domn "hrisov întăritor" pe care acesta il dă la 26 mai 1851, lăudînd
totodată pe inimosul infăptuitor care "pe propria sa cheltuială şi oste
neală va aduce apă bună, prin vale, in Vaslui" 22. Din aceeaşi sursă de
infonnaţie aflăm că tot banul N. Chiriac "este pe cale a face şi havuz
de piatră in mijlocul pieţii".
Deoarece aceste lucrări de ordin public se făceau în centrul urbei
putem folosi o scurtă descriere dintr-un articol care ne înfăţişează Vas
luiul cu cîţiva ani inainte de facerea apeductului. "Oraşul în sine este
mic, croit încă în jurul unui cvadrar, ce slujeşte de piaţă publică... In
partea despre apus, tot pe podiş se lăţeşte o mahala, care se aseamănă unui
sat. Mai departe spre amiazăzi pe şes şerpuieşte apa Bîrladului, a cărui
coadă se perde in codrii despre apus, iar despre răsărit pe un alt şes...
curge apa Vasluiului ... In depărtare din jur imprejur se întind păşuni şi
se înalţă dealuri mănoase acoperite din trei părţi cu codrii străvechi ...
mijloace de vieţuire precum şi materialul sint foarte ieftine". Referin
du-se la locuitorii Vasluiului aflăm, după părerea călătorului, că ei se
impart in două categorii : "unii au nas drept sau puţin coroetic şi faţa
proporţională, iar alţii au faţă turtită, ochi mici albaştri, buze mari, nas
scurt cîrligat şi statură scundă" 23.
Treburile Ţării de Jos ale Moldovei erau în miini de buni gospo
dari, iar Vasluiul fiind pe drumul spre Dunăre a fost vizitat nu numai
de călători străini, români, negustori, boieri ori oameni mai de rînd, ci
de lnsuşi domnitorul ţării. In primii ani ai acestor prefaceri din a doua
jumătate a secolului XIX, ni se relatează o călătorie pe care prinţul în
soţit de suita sa o face din Iaşi spre părţile de jos şi se opreşte in primul
rînd la Vaslui (la sora sa Elena Şubin), vizitind localul in care sint insta
late administraţia şi tribunalul districtului. Pe urmă, "Alteţa sa s-a dus
să viziteze şcoala publică pe care a găsit-o satisfăcătoare. De asemenea,
i-a atras atenţia spitalul pe care banul Drăghici, actualul administrator al
districtului, l-a clădit pe una din cele mai frumoase şi indicate poziţii.
A avut cuvinte de laudă pentru banul Drăghici, cit şi pentru banul Chi
riac care făcuse apeductul. Trece in revistă campania de jandarmi şi
hotărăşte la recomandarea maiorului Pavloff "în calitatea sa de coman
dant superior al jandarmeriei in ţinutul Ţărei de Jos" să avanseze la grad
de căpitan pe locotenentul Dincovici. La 2 august îşi ia rămas bun de la
oficialităţile oraşului după împărţirea de ajutoare localnicilor şi îndrep
tîndu-se spre satul Văseşti îş i continuă călătoria 24.
Vasluiul işi avea şi viaţa lui de sărbători şi petreceri la care luau
parte toţi locuitorii. Astfel, într-o relatare din 26 ianuarie 1 856 rezul tă că
înainte cu o zi a avut loc o festivitate prezidată de aga Georgie Ciurea cu
care ocazie "seara oraşul a fost frumos iluminat şi in piaţa administra
ţiei de asemeni anume pregătită s-a îngrămădit mulţimea plină de
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bucurie". Multimea
a executat o horă naţională în piaţă în "răsunetul
'
unei bande de lăutari" 25.
Statisticile diverselor publicaţii demografice ne-au lăsat date din
care reiese că populaţia României între 1850-1874 varia între 4-500 000
de locuitori, dintre care in cele 62 de oraşe (1974) se stabiliseră 950 000.
ln ordinea aceasta Vasluiul este menţionat ca avînd 8000 în comparaţie
cu Iaşii ce aveau 90 000, Galaţiul 80 000, Tîrgoviştea 6000, Piteştii 500,
iar Bucureşti 22805. Aceşti locuitori ai oraşelor aveau diverse îndeletniciri
fiind industriaşi, negustori, muncitori, funcţionari, avocaţi, medici, iar
în mediul rural existau 750 000 familii de agricultori în general. Din
punct de vedere administrativ erau 18 judeţe dintre care Vasluiul, avea
5 plăşi, 189 comune rurale şi una urbană, totalizind 1 04 106 cetăţeni.
Printre drumurile care se încrucişau aici se vorbeşte de cele de le
gătură din interiorul ţării şi unul care ducea în afară prin Bacău-Vaslui
Ruşi 26. Atunci ca şi acum exista posibilitatea de a folosi poşta pentru
scrisori şi telegrame. Avem mărturii ale taxelor acestor servicii din care
dăm unele exemplificări. O telegramă de 20 cuvinte pentru Rusia expe
diată din Vaslui, Bacău, Roman, H.uşi, etc. se taxa cu 2 lei, 50 bani.
Pentru America, o depeşă de 5 cuvinte de 5 silabe costa 8 1 lei şi 25 de
bani, iar pentru fiecare cuvînt în plus 7 lei şi 95 bani. O scrisoare simplă
pentru Spania, Gibraltar, Insulele Canare şi ţărmurile Africii, Portuga
lia, etc necesita un imprimat de 10 lei şi 85 bani.
Pentru efectuarea schimburilor de mărfuri, bîlciurile deţineau în
vremea aceea (1874-1875) un loc important. Erau anunţate satele din
judeţele respective unde şi cînd aveau loc. Pentru Vaslui erau următoa
rele, în 1875 Negreşti (februarie, aprilie, mai, iunie, octombrie şi de
cembrie), Boroseşti (martie, mai, iunie, octombrie şi decembrie) ; luna
iulie avea bîlciurile la Floreşti şi Deleni ; iar în noiembrie la Suteşti. Erau
bîlciuri o dată pe săptămînă : duminica la Codăeşti şi lunea la Boreşti.
Mai erau "bîlciuri la sărbători hotărîte", care de obicei, în judeţul Vas
lui, se ţineau la Negreşti 27.
Răsfoind ziarul "Vasluiul" (1 866) găsim informaţii referitoare la
drumurile vecinale începute spre Codăeşti, Dobrovăţ, Rediu, Pungeşti,
etc., balurile care se dădeau în folosul săracilor, despre şoseaua care va
lega oraşul cu gara, despre pavarea oraşului şi facerea trotuarelor cu
bazalt sau asfalt, instalarea de felinare şi "plantaţiuni pe şoseaua ce se
construieşte", construirea unui adaos de 2 camere la şcoala de fete, mă
suri luate pentru a se aplica riguros legal formele pentru practicarea co
merţului ambulant şi confecţionarea firmelor şi multe altele la care se
adăuga savoarea unora dintre anunţuri. Tot in acest periodic ni se rela
tează cazul unor pacienţi trim işi la Paris pentru a fi trataţi de savantul
Pasteur, precum şi o ştire din 2 iunie a acestui an care anuntă sosirea
unei ambulanţe militare care va sta 45 de zile in judeţ fixî�du-se în
comunele : Codăeşti şi Bîrzeşti 28.
Pas cu pas ne-am apropiat vorbind foarte pe scurt şi numai despre
unele aspecte şi frămîntări ale societăţii vasluiene de la sfîrşitul acestui
al XIX-lea secol.
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Se cuvine ca firul gindului să ne poate şi către sufletul poporului,
spre vorbele, tălmăcirile şi înţelepciunile lui cele păstrătoare de neam
şi ţară. Intr-un volum de manuscrise aflat la Biblioteca Academiei Româ
ne am aflat răspunsurile pe care oamenii satelor noastre, printre care
şi cei din judeţul Vaslui, le-au dat la chestionarul trimis de profesorul
Nicolae Densuşianu 29• Ar fi nedrept să nu ne bucurăm împreună de fru
museţile vorbei şi tradiţiilor spirituale pe care le-au păstrat şi ni le-au
dăruit oamenii acestor meleaguri.
Iată şi urarea de sărbători spusă in versuri :
,.Cu mănunchi de viorele

să seceri fetele cu ele.

Seceri mari
pentru oamen i tari
Seceri mici
pentru oameni voinici.
V-am mai ura boieri mari
dar ne temem c-orn insera
mai bine pe la casele noastre
cele mititele
şi tupiliţele"
Intrebarea 234... Ce spuneau bătrînii ce fel de popoare sau limbi
păgîne, au locuit in ţara aceasta mai inainte de români ?
Răspuns ... Zic că ar fi locuit dacii.
Dăneşti 1... Ce spun bătrînii, de unde se trage neamul nostru ro
mânesc şi cine a adus pe romani in ţările acestea ?
Răspuns... De la Roma aduşi de strămoşul Troean, împărat a toată
lumea.
Cu această conştiinţă a originii daco-romane şi autohtonismului pe
străvechiul pămînt românesc au trăit şi crescut Vasluienii şi peste se
cole mai răsună şi azi glasul de foc al marelui voievod Ştefan cel Mare
.,Moldova n-a fost a strămoşilor mei, n-a fost a mea şi nu e a voastră ci
a urmaşilor voştri şi a urmaşilor urmaşilor voştrei".
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
\1J--�. 1985--1986

REFLECTARI ALE LUPTEI ROMÂNILOR PENTRU
INF ĂPTUIREA UNIRII PRINCIPATELOR IN PRESA
FRANCEZA

CORNELIA APOSTOL

Unirea Principatelor Române a constituit una din problemele care
au frămîntat lumea politică europeană de la mijlocul secolului trecut.
Ca urmare a intensei activităţi întreprinse de către revoluţionarii
români, după anul 1848, în ţară, dar mai ales în exil, datorită poziţiei
diferite a marilor puteri ale Europei faţă de Unire, ca şi faptul că rea
lizarea acestui deziderat al poporului român greva interesele unor mari
puteri. Unirea Principatelor Române a devenit o problemă europeană,
ea trezind interesul, determinînd opoziţia sau sprijinul acestora. Intre
puterile favorabile cauzei românilor la loc de frunte se poate număra
Franţa. Incă de la început ea s-a situat pe o poziţie de înţelegere şi sus
ţinere a cauzei românilor, care s-a manifestat atît prin activitatea şi ati
tudinea favorabilă a diplomaţiJor şi oamenilor politici a i Franţei, cît
� i prin vasta acţiune publicistică desfăşurată d0 intelectuali tate.
Privitor la raporturile dintre Franţa şi Principatele Române se
observă acum, la mijlocul secolului al XIX-lea, existenţa în Franţa a
unui curent de opinie favorabil cauzei românilor provenit din cunoaşte
rea situaţiei noastre reale, ce începea si'1 aibă loc în urma contactului cu
exponenţii poporului nostru veniţi în Franţa sau ca o consecinţă a pre
zenţei temporare a unor francezi în ţările române. Pe de altă parte se
poate observa creşterea interesului românilor faţă de Franţa, în special
al românilor emigraţi, el constînd în a atrage atenţia guvernului şi a di
plomaţiei franc('ze asupra situaţiei din Orient şi în contextul acesta şi
asupra problemei românilor 1 , în sensul rolului pe care-I puteau juca
aceştia în soluţionarea situaţiei generale. Totodată se avea în vedere
cîştigarea opiniei publice franceze şi pe cit posibil a celei europene. In
tensa activitatP de propagandă pe care au desfăşurat-o revoluţionarii ro
mâni emigranţi în capitala Franţei, avea drept scop tocmai faptul de
a face cunoscută cauza românilor şi de a crea o atmosferă favorabilă
acesteia în cercuri cît mai largi.
Mijloacele de propagandă au fost foarte variate, recurgîndu-se la
relaţiile cu diferite cercuri politice sau remarcabile personalităţi ale vieţii
culturale şi ştiinţifice, la colaborări la diferite periodice, audienţe şi me
morii. Dintre meritele activităţi emigraţiei române la Paris, poate că,
în primul rînd, ar trebui menţionat interesul pe care I-au trezit în rîndul
opiniei publice din Franţa ; mai mult decît atît, lor le revine meritul de
a fi ştiut să identifice cercurile influente de propagandă favorabile sau
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potrivnice Unirii, iar pe cele potrivnice determinîndu-le, în mare parte
să-şi schibe poziţia 2• In această înclinare către Franţa şi reprezentanţii
ei de seamă, românii puneau un preţ deosebit pe identitatea de origine
a celor două popoare 3• De aceea, revoluţionarii români considerau că o
poziţie franceză favorabilă cauzei românilor era un fapt foarte însemnat.
Că acest curent de opinie favorabil Unirii a existat, ne-o demon
strează numeroasele articole, memorii, lucrări de mai mică sau mai mare
întindere, consacrate Unirii Principatelor, ale unor cunoscuti cercetători
ziarişti, publicişti, literaţi şi învăţaţi ai Franţei de la mijlocul secolului
trecut, care determinaţi de convingerile lor au creat "o stare de agita
ţiune în j urul problemei noastre" li, ajutînd oamenilor politici să-şi 1{1murească sau să-şi sprijine hotărîrile lor diplomatice. In acest fel, vasta
activitate publicistică întreprinsă a constituit alături de cea politicii )Î
diplomatică un aspect important.
Larga activitate publicistică desfăşurată în Franţa în favoar�a �i
pentru cauza românilor. la mijlocul secolului trecut şi indeosebi în preaj
ma Congresului de la Paris "primul pas constructiv în lunga luptă pentru
U nire" ", s-a concretizat într-o serie de articole apărute în ziarele şi
revistele franceze favorabile luptei pentru Unire, între care : .,Le Sik:le'\
"Le journal des debats", "Le Constitutionnel", "La Republique", "La
Patrie", "Le Tribune des peuples", "L'Illustration", "Revue de Paris",
"Revue des deux mondes" ş.a. Acestora li se adaugă memorii sau adrese,
lucrări special consacrate ale unor mari istorici şi publici şti fancezi, In
care se opresc asupra istoriei poporului român, marcînd marile momente
ale luptei sociale şi naţionale ale acestuia încheind prin a demonstra c:"t
Unirea este un moment istoric necesar în dezvoltarea românilor.
între ziarele franceze care au acordat în paginile lor un loc Im
portant dezbaterii problemei românilor se numără "Le Siecle", care în
preajma Congresului de la Paris a publicat în afara ştirilor permanente
J)rivind mersul evenimentelor în provinciile de la gurile Dunării şi o
:>erie de articole speciale. In numărul din 15 februarie 1 856, ziarul "Le
Siecle" publică adresa unui mare număr de notabili moldoveni călre
sultan, prin care se cerea respectarea vechilor privileg ii şi imurjtilti
ale tării
ti. Documentul este datat 9 decembrie 18:15.
'
Tot în ziarul ,.Le Siecle" a apărut articolul ,.Les Roumains. ,.; o�t'l
au Congres en lcur faveur", scris de Leon Plee 1. ln acest articol, J...Ro n
PIE�e, directorul ziarului se opreşte asupra Congresului de la Paris arii
tind că, în problema românilor au fost prezentate trei soluţii, şi <:: :: urne
prima consta în "anexarea Principatelor, cu o constituţie, puse sub ga
ranţia europeană, la Austria, care abandona în schimb Italia şi o ba
rieră de netrecut este astfel creată între Rusia şi Imperiul Otoman� H.
l n continuare autorul comentează că "această soluţie, căreia ii poţi da
numele de soluţie politică sau de soluţia echilibrului, are numero�i partizani şi în ciuda simpatiei noastre pentru cauza popoarelor trebuie sit
spunem că, în ceeace noi întrevedem că va veni în afară de senti::r,('n
tele noastre, ea va fi în cele din urmă soluţia forţat adoptată U ( Eu
ropa".
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Cea de a doua soluţie referitoare la problema Principatelor era to
tal opusă celeilalte. Aceasta era soluţia propusă de Elias Regnault în lu
crarea sa asupra Principatelor !l şi consta în reunirea într-o singură pa
trie a ;românilor, din Transilvania şi pînă la Marea Neagră. Cea de a
treia solutie
o constituie cea conformă traditiei istorice, care consta în
'
"unirea Moldovei cu Ţara Românească şi fondarea statului constituţional
·-11 Moldo-Valahiei, sau al României". Poziţia pe care s-a situat Leon Plt·e
este aceea a unirii tuturor românilor sub un guvern unic, soluţie care,
în acel moment, nu era încă posibilă de realizat.
tn acelaşi ziar, acelaşi Leon PlE�e va publica în numărul din 5 mar
tie 1 858, articolul "Le question des Principautes devant l'Europe" 1°. În
acest nou material autorul a făcut o analiză a hotărîrilor tratatului de
pace de la Paris, în sc>nsul de a convinge cele trei puteri oponente Unirii
de necesitatea realizării ei. S-a oprit îndeosebi asupra Adunărilor ad-hoc
şi a rolului pe care 1-au jucat acestea în a demonstra dorinţa unanim<·!
şi fierbinte a românilor de a se uni " ... cu cîtă energie acele dorinţi s-au
expus de către osăbiţii oratori a i Divanurilor, de către reprezentanţii na
ţiei, şi de către chiar însăşi naţia. Cu toată silnicia întrebuinţată de către
Turcia şi Austria, Adunările s-au rostit unanime. Strigarea de naţionalitate,
de neatirnare şi de Unire ese chiar în tot minutul din gurele acestor oa
m eni energiei şi convinşi, aleşi în împrejurările cele mai solemne. Aceste
adunări, adevărate state generale ale României, ar trebui cineva să fie
orb pentru a nu ved('a în aceste fapte deşteptarea unui popor" 11. Se in
sista asupra necesităţii realizării Unirii Principatelor avindu-se în vedere
dorinţa exprimată de naţiunea română. Exprimîndu-şi părerea sa, împăr
t ăşită de cea mai mare parte a intelectualităţii franceze, al cărei re
prezentant era, Leon Plee spunea : "noi declarăm că nu ne putem în
dupleca a reduce chestia la o chestie de mai multă sau mai puţină bună
voinţă din partea unei sau alteia din puteri 12, argumentind că poporul
român voeşte Unirea ... , Unirea deplină, întreagă şi desăvîrşită, Unirea
militară, Unirea administrativă, Unirea politică" t3. Articolul se încheie
cu un apel către marile puteri, care sînt chemate să conlucreze pentru
rezolvarea cauzei românilor !!Daţi României ceea ce vă Cf're. Ea va
răsplăti Europei prin înţelepciunea guvernului său. Cetiţi, cetiţi procesele
verbale ale Divanurilor şi convingeţi-vă din ele despre toată maturitatea,
toată hotărîrea şi înţelepciunea lor. Acolo trecutul vă răspunde pentru
viitor" tr.. In tot cursul articolului său, V�on Plee referindu-se la Princi
patel e Rorn[uw, nu foloseşte decît numele de Românie, prefigurînd într-un
fc>l viitorul acesteia.
Un alt articol care apare în ziarul "Le Siecle", este cel al l ui A .
Husson "Les Provinces Danubiennes la percement de l'isthme de Suez" 1:1,
in care se face o an al iză a cauzelor războiului Crimeii şi a situaţiei Prin
cipatelor Române arătîndu-se că rezol varea problemei Princi patelor în
seamnă �i rezolvarea problemei din această zonă a Europei. Calca pro
pus{\ de autor era Unirea, av înd la bază comunitatea de n('am, de in••
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terese, de rel i g ie toate exprimate în voinţa lor unanimă de a se uni sub
un sigur guvern şi într-un singur corp naţional" .
Desigur că, numărul articolelor şi al materialelor ce au apărut i n
.
ziarele franceze a fost mult mai mare, ele urmind cursul evenimentelor
pînă in mom entul realizării Unirii. Astfel, în afara Congresului de la
FaTis, Convenţia din 19 august 1858 şi dubla alegere a lui Al. I. Cuza
au fost pe larg comentate. Intre articolele apărute în "Le Siecle" in pe
rioada anilor 1856, 1 857 şi 1 859 menţionăm : "Les electi�n valaques et
l'union roumaine" - 5 octombrie 1 857 ; "Le programme moldo-vala
que"
1 0 octombrie 1857 : "Convention roumanie. Organisation exte
rieure et bases de la reunion" - 4 octombrie 1 85 8 ; "La double election
roumanie" - 9 februarie 1859 ş.a.
In ziarul parizian "La Patrie" au apărut in toată această perioadă
o serie de articole şi ştiri privind Principatele Române şi lupta lor pentru
Unire. In perioada alegerilor pentru Adunările ad-hoc şi a sosirii comi
sarilor europeni in Principate, ziarul cuprinde informaţii asuplll căldu
roasei primiri ce a făcut populaţia Moldovei comisarului francez Talley
rand Perigord 16 şi a celui italian Cavalerul Benzi 17, ca şi rezerva cu care
a fost primit Savfet Effendi, comisarul turc 18, Intilnim de asemenea,
şitiri permanente privind mersul alegerilor in Moldova, exprimindu-se
şi poziţia ziarului respectiv in această problemă "noi sperăm încă, cii
rezultatul definitiv al alegerilor va face să triumfe buna dre ptate , poli
tica cinstită şi cauza cu adevărat naţională" t!•.
Tot aici merită a fi menţionat cunoscutul pPriodic francez "L'Illus
tration", care a cuprins în paginile sale , în anii 1857-1 8:19, numeroase re
feriri, informaţii şi articole privitoare la Princi patele Romfme, la situaţia
şi lupta lor pentru u nire. Astff'l . în numărul din 10 ianuarie 1857 găsim
un comentariu al lui V. Paulin pe baza articolului "Regime actuel des
Principautes danubiennes" 20, apoi un articol al lui Leon de Waily refl'
ritor la lucrarea lui Elias Regnault "Histoire politique et sociale des P ri n
cipautes danubiennes", caracterizată ca un album moldo-valah sau o pri
vire politică şi pitorească asupra Principatelor de la Dunăre 21• De ase
menea, articolul lui H. A. Ubicini "Le divan ad-hoc de Valachie", cu re
producerea litografiei lui Carol Popp de Szathmary din 1857 "Solemni
tatea deschiderii Adunării ad-hoc, a Ţării Româneşti" 22, autorul oprin
du-se asupra rolului pe care 1-au jucat Adunările ad-hoc în a demonstra
marilor puteri dorinţa unanimă de unire a poporului român.
Parcurgînd mai departe paginile acestei publicaţii întîlnim infor
matii asupra mersului evenimentelor în Principate pînă la dubla alegere
a d � mnitorului Al. I. Cuza 23, pr eze n ta tă ca un rezultat al luptei şi voin
ţei poporului român. In numărul din 5 martie 1859, pe prima pagină a
acestei publicaţii este prezentat un portret al lui Al. I. Cuza, domn al
Moldovei şi Ţării Româneşti. Articolul ce-i este consacrat, cupri nzind
date asupra vieţii şi activităţii, se încheie cu următoarele cuvinte "Ale
xandru Ioan I cel care a ajuns şi a fost obi ectul unei manifestări naţio
nale care va face gloria sa, şi care va lega numele său de cele mai fru
moase m om ente politice ale secolului nostru" 2".
,

-
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Dintre revistele in cadrul citrora au apărut cîteva din cele mai im
portante materiale despre români şi lupta lor pentru unitate naţională,
importante in sensul că apariţia lor in preajma Congresului de la Paris,
a avut o semnificaţie deosebită asupra desfăşurării evenimentelor, amin
tim "Revue des deux mondes" şi "Revue de Paris". Aici şi-au publicat
studiile şi articolele lor Edgar Quinet, Paul Bataillard, Saint-Marc Gi
rardin.
In cunoscutul periodic francez "Revue des deux mondes", au fost
publicate, la 15 ianuarie şi 1 septembrie 1856, cele două părţi ale stu
diului lui Edgar Quinet "Les Roumaines" 2.'>, care este o pledoarie în
faţa tribunalului european despre "un popor care întruneşte toate con
diţiunile necesare, atit prin originea lui cit şi prin limba, obiceiurile, is
toria şi aspiraţiile lui, pentru a forma un stat de-sine-stătător, indepen
dent şi liber" 26• Mai mult în concepţia lui Edgar Quinet, Unirea celor
două Principate nu forma decît prima etapă a înfăptuirii aspiraţiilor
de viitor ale românilor 27.
O altă tribună de propagandă şi susţinere a cauzei naţionale a ro
mânilor a fost şi "Revue de Paris", în care apărea la 1 iulie 1856 o im
portantă lucrare a lui Paul Bataillard, apropiat colaborator al Unirii Prin
cipatelor, cum l-a caracterizat Nicolae Iorga 28. Intitulată "La Moldo
Valachie dans la manifestation de ses efforts et de ses voeux" 29, lucra
rea poate fi considerată un apel adresat tuturor românilor, indiferent de
categoria socială căreia îi aparţine, pentru unitate de vederi şi dorinţe,
pentru realizarea Unirii Principatelor.
Desigur că prezentarea numeroaselor publicaţii franceze care au
constituit o reflectare a interesului, a preocupărilor şi mai ales a spri
jinului şi colaborării pentru realizarea unirii Principatelor Române, ar
presupune mult mai mult spaţiu afectat.
Dar, oprindu-ne aici, putem concluziona că apariţia unor astfel de
articole şi sub semnătura unor personalităţi ale publicisticii franceze
şi-au găsit izvorul, pe de o parte, in principiile democratice, progresiste,
ce au stat la baza activităţii lor, în interesul şi prietenia ce i-a legat de
români. Meritul acestor publicaţii constă in aceea că au creat o put�
nică temelie, in aceea de a se fi pronunţat in sensul rezolvării problemei
româneşti şi a înfăptuirii Unirii Principatelor, avînd in vedere, în primul
rînd interesele acestei naţiuni.

NOTE
1 N. Corivan, Din activitatea emigranţilor români în apus (1853-1857) Seri·
sori şi memorii, Bucureşti, 1931, p. 37.
z V. Marghescu, Momente importante din formarea statului românesc. Con·
tribuţia lui Edgar Quinet la Unirea Principatelor, Bucureşti, 1943, p. 80.
3 V: Haneş, Formarea opiniunii franceze asupra României In secolul al XIX-lea,

B ucureşti, 1929, voi. I, p. 9.
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' Ibidem, p. 5.

5 1. W. Riker, Cum s·a înfăptuit România. Studiul unei probleme interna�ionaJe 1856-1866, Bucureşti, 1944, p. 177.
6 Le Siecle, Paris, 1 5 februarie 1856.
7 Le Siecle, Paris, 13 martie 1856.
B Ibidem.
9 Eleas Regnault, Histoire politique et sociale des Principautcs DanubJenn e-;,

Paris, 1855.
10 In traducere. articolul lui Leon Plec a apă ru l şi în ţărill· româr.:e. sub
forma unei broşuri intitulată : "Chestia Principatelor înaintea Europei�, Paris.
1858, p. 15.
n Le Siecle, Paris, 3 martie 1858 sau Le on Plec, Chestia Princ i pate l o r- ':nain·
tea Europei, Paris, 1858, p. 1 1-12.
12 Ibidem, p. 8.
13 Ibidem, p. 7.
v. Ibidem, p. 15.
15 Le siecle, Paris, 21 septembrie 1 856
16 La Patrie, Paris, nr. 1 14, 24 aprilie 1857.
17 La Patrie, Paris, nr. 127, 7 mai 1857.
1B La Patrie, Paris, nr. 144, 24 mai 1857.

19 Ibidem.

L'Illu.'itration, Paris, voi. XXIX, n!·. 724, 10 ianuarie 1857, p. 27.
Ibidem, vol. XXIX, nr. 734, 2 1 martie 1857, p. 178.
22 Ibidem, vol. XXXI , nr. 794, 1 5 mai 1858, p. 307.
ZI Ibidem, vol. XXXIII, nr. 835, 26 februarie 1859, p.
1 30 .
2'- Ibidem, voi. XXX I I I , n r . 836, 5 martie 1859, p. 1 45-HG.
25 Edgar Quinet, Les Roumaines, 1, Les titres de leur nationalite, în R�· ue
des deux mondes, Paris, an XXVI, vol. 1, nr. din 15 ianuarie 1836, p. 375-408 �i
Les Roumaines II, Leur bistoire et leur princes, De Ia reorganisatlon des provinces
dan,ubiennes, în Revue des deux mondes, Paris, an XXVI, 1856, voi. I I , nr_ din 1
20

21

septembrie 1856, p. 5--49.
26 V. Marghescu, op. cit., p. 8.
'ZI Edgar Quinet, Les Roumains. Leur histoire et leur prince� in Re•· :J<' des
deux mcmdes, Paris, an, XXVI, vol. Il, p. 43 .
2B N. Iorga. Un colaborator francez al Uniri i Principatelo•· - Paul Bataillard,
Bucureşti, 1942.
29 P,. Bataillard, La Motdo-Valachie dans la manifestation de ses rloll'ts el
de ses voeux, în nevue de Paris, 1 iulie 1856,
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HUŞI

LAURENŢIU ŞTEF.\ :'\'F�SCU

Cucerirea Independ< "l ţl'i na ţi on a l e a României a du s la înlăturarea
u neia din princi pa lf'l e ob� tacole care stăteau în calea dezvoltării capita
liste a ţării : dependenţa faţă de I m peri ul Otoman. Posibilitatea de a în
cheia în mod nest i ngh er i t tratate comerciale şi v am ale cu diferite state ,
a pP rm is ad op tar ea une i politici economice care să favorizeze dezvolta
rea industrială a ţări i , con d iţie esenţială pentru propăşirea statului mo
dern român. La rî nd u l ei, dezvoltarea i nd us tri d capitaliste are co nseci nţe
directe asupra celorlalte ramuri ale economie>i : agri cultura, sistemul ban
car c a p i tal i s t , conwrţul i n te rn şi (•xtorn, ciiil <' de com u ni caţi e şi de tran s
port.

In acelaşi ti m p, în ul ti mul sfert al secol ulu i al XIX-lea viaţa pol i
tică d i n ţara n o astr ă conti nuă să fi<' do m i n ată de reprezentanţii celor

două principale partide de guvernămînt, liberal şi con servator. Pe acest
fundal asistăm la întiiri rea poziţiilor economice ale burgheziei, în raport
cu m o ş i erim e a , fapt ce dt:'term ină creşterea i nflu e nţe i politice a burghe
zid în cadrul sistemului economic.
!n această per i oadă arc Joc procesul de afirmare a proletariatului
în viaţa pol it i că a ţăr'i i . Dar nu a avut un partid politic propriu pînă în
l 893 - anul cre[Jri i PSDMR - proletariatul s-a afirmat încă de la în
ceputurile sale pe pla n politic, p ro nu n ţîn d u-se în principalele probleme
care fr ă m întau societatea romfmească.
In acest context, cul tura acestei epoci reflectă transformările sociale şi
t)ol i t ice, contribuind, la rî n d u l stm la î na in tarea societătii
din tara
.
'
noa stră .
O largă m i şca re pentru reorganizarea învăţămîntului românesc se
produce d u pă l fl48 ; ea avea la bazt1 necesitatea i nstruirii maselor popu 
lare, în vederea creării posibil ită ţii de recrutare a mîinii de lucru cali
ficate pentru întreprinderile şi i n s tituţii l e societăţii capitaliste . Prin a
ceastă dezvoltare a învăţămîntului erau s ervi t e interesele burghezjei a
fl atl' în asc0nsi u n P.
Legea i nstru cţi unii publice, dată de Alexandru Ioan Cuza, în 1 864.
prev edea învăţămîntul primar (elem en tar) d0 patru cla se, obligatoriu şr
gratui t, ceea ce con sti tui a un i m portant pas înainte. Lipsa de şcoli şi ca
d re d i dac ti c e , co ndi ţ ii l e g rel e de trai ale ţi:iriinimii, însăşi starea socială
g 0 n cral ă , făceau ca acp;�stii l 0ge să nu poată fi a pl i cată decit în m i că

măsurii..
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In oraşul Ruşi, capitala fostului judeţ Fălciu, existau în anul 1 885,
trei şcoli primare de băieţi şi două şcoli primare de fete1• După absolvi
rea cursurilor primare, elevii nu aveau altă posibilitate de a urma cursu
rile secundare - decît plecînd la Bîrlad, Vaslui sau Iaşi unde existau
gimnazii sau licee.
Din acest motiv era absolut necesară înfiinţarea unui gimnaziu
şi la Ruşi, ţinînd cont că oraşul era şi capitală de judeţ.
Acest lucru determină un grup de profesori - format din : Gri
gore Roiu, S. Bărgăoanu, G. Petrovanu, Jan Popescu, N. Popovici, V.
Ionescu, Vasile Gâdei şi Gh. C. Vfmtu - să adrEseze un Memoriu Mi
nisterului Instrucţiunii Publice, în 18 sept. 1889, în care se spune
"Lipsa de un gimnaziu clasic, întocmit după modelul gimnaziilor
statului, unde elevii să poată, sub privegherea de aproape a părinţilor
lor, frecventa cursurile secundare, este de mult sinţită de toate clasele
societăţii din Ruşi.
Subsemnaţii profesori, am crezut de cuviinţă a îndeplini această
lipsă, înfiinţînd în acest oraş un gimnaziu privat, unde, în deosebire, de
semi nariu deja existent, elevii vor fi primiţi, fără nici o distincţiune de
cultu sau cariere ce au să îmbrăţişeze şi vor căpăta instrucţiune, în con
formitate cu programul oficial.
In acest scop, după ce am procurat un local propriu, în ziua de
14 1 . c., am sărbat inaugurarea acestui gimnaziu, în faţa unu i public nu
meros, iar astăzi la 18 septembrie, am început cursurile clasei a 1-a cu
un n umăr de 30 elevi".2
Acest Memoriu adresat Ministerului, d e profesorii menţionaţi mai
sus - nu face, nimic, altceva decît să pună Ministerul, în faţa unui fapt
împlinit, deoarece alte memorii adresate anterior, rămăseseră fără ecou.
sau primiseră răspunsuri negative.
Astfel, primarul oraşului Huşi, A. Trandafil, expediase încă din
28 iunie 1 889, un memoriu prin care comunica Ministerului hotărîrea
profesorilor de la Seminarul din localitate de· a se obliga a executa pro
�rama studiilor din gimnaziile statului, sancţionată prin Decretul regal
nr. 2539 din 30 septembrie 1881 - şi aceasta gratuit - în timp de un
an3. Cîteva zile mai tîrziu, la 12 iulie 1 889, ·prefectul judeţului Fălciu,
C. Teleman, adresează şi el un Memoriu - în care solicita aprobarea
înfiinţării gimnaziului şi recunoaşterea lui între şcolile publice. Minis
terul comunică prefectului - că "nu poate încuviinţa deschiderea unei
şcol i în mod gratu it"."
I n afara acestui fapt, se mai punea problema unui local pentru des
făşurarea activităţii unui gim naziu . La 2 1 august 1889, Ministerul In
strucţiunii Publice primeşte o scrisoare cu următorul conţinut :
,,Subscrisul Grigore Tulbure, domiciliat în judeţul Fălciu, ascultînd
dorinţa ce au orăşenii din Hussy, a li se înfiinţa o şcoală gimnazială, as
cultind exp un erea ce ni-au arătat Domnii profesori locali că ei au plă
cerea de a da gratis lecţiuni elevilor - pe timp de un an de la 1 Seip
tembrie a.c., lămurindu-mă că Consiliul Comunal se apără 'că nu este
prev:tzu t, prin buget, chiria localului şi că nu poate da satisfacţie aces
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tei dorinţe - pe de o parte am făcut cunoscut domnului primar, că ofer
gratis pe acest termen salonul şi un etaj din casele mele ce le am in
acea comună, care au trebuinţă numai de lemne pentru incălzitul unei
sobe şi băncile necesare, care să le cumpere din veniturile comunei. Eară
pe de altă parte vă aduc la ştiinţă şi a Dumneavoastră spre a face să se
aplice asemenea dispoziţie pentru satisfacerea dorinţei mult aşteptată
de locuitorii acestui oraş." 5
"La 15 Septembrie 1889, peste 100 de cetăţeni din Ruşi se adre
sează cu un memoriu prefectului - prin care il solicită să fie interpre
tul dorinţelor lor, faţă cu guvernul pentru recunoaşterea acestei institu
ţiuni de aşa utilitate în localitate, instituţie inaugurată în ziua de 14
Septembrie" 6.
In faţa faptului implinit - Ministerul comunică la 6 noiembrie
1889 - prefectului judeţului Fălciu că "aprobă funcţionarea in urbea
Ruşi a gimnaziului, însă ca şcoală particulară fiind supusă cu totul re
gimului acestui fel de şcoli" 7.
La 12 septembrie 1889 - se semnase un aranjament intre profe'
sorii care urmau să predea la gimnaziu. Se stabilise ca limba română şi latina - să fie predate de Petre Bărgăoanu, franceza şi istoria de Geor
ge Petrovan, - matematica, George Roiu, ştiinţele naturale - N. Popa
viei, - geografia - George Vântu, desenul şi caligrafia - Vasile Io
nescu, muzica - de Vasile Gâdei, gimnastica şi exerciţii de arme - de
sublocotenent Vasile Mardare, religia - I. Popescu.s
Cu excepţia lui George Petrovanu - licenţiat în Drept şi a sublo
cotenentului V. Mardare - toţi ceilalţi erau profesori ai seminarului din
l ocalitate.
Infiinţat, aşadar, in 1 88 9, gimnaziul din Huşi - ajunge în 1894,
să scoată prima serie de absolvenţi.
La 29 decembrie 1893
directorul gimnaziului - Theodor Ghiga
- adresează un memoriu Ministerului, in care se arată : "Conferinţa ple
nară a Domnilor profesori ai acestui gimnaziu de la 20 Decembrie a.c.
a decis a se interveni la Domnia Voastră, rugîndu-Vă să binevoiţi a da
un nume şi gimnaziului clasic din Ruşi, care în acest an şcolar 18931 894, s-a completat cu clasa a IV-a. Totodată au opinatu, că ar fi con
venabil numele "Anăstasie Panu" pe considerentele arătate in alăturatul
proces verbal".9
Din procesul verbal - rezultă că profesorii au opinat pentru nu
mele de Anastasie Panu - pentru următoarele considerente :
1) Acest om îşi are şi el locul între bărbatii de stat ai terrei noas
tre şi ca persoană istorică a conlucrat mult la r�alizarea celei mai înalte
idei naţionale - Unirea Principatelor.
2) Locul ţe care se află astăzi gimnaziul din Ruşi, a apartinut familiei Anastasie Panu.
3) Aparţinînd prin originea sa oraşului Ruşi şi prin faptele sale
întregii Românii, Anastasie Panu luat de patron al acestui gimnaziu, va
servi totdeauna de cel mai bun - călăuză în întreţinerea şi educaţiunea
naţională a elevilor gimnaziului Huşi, care va purta numele său.1o
-

·
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Î n baza referatului prezentat la Ministerul Instructiunii Publice Take Ionescu - Consiliul de Miniştri, în şedinţa sa din i 1 februa:rie 1894
- ,.încuviinţează ca gimnaziul clasic din urbea lfu.şi să poarte numele de
Anastasie Panu - şi autorizează pe Domnul Ministru să solicite apro
barea Majestăţii sale Regale" . 1 1
_
In ziua de 1 9 februarie 1 894, în baza raportului semnat de Take
Ionescu, Carol 1, îşi pune semnătura pe Decretul Hegai nr. 672 - prin
care "Gimnaziul clasic din urbea Huşi va purta pe viitor denumirea de
gimnaziul clasic Anastasie Panu".
Aşadar, în 1894, gimnaziul "Anastasie Panu", din Huşi îşi capăti'1,
pe lîngă numele său - şi recunoaşterea oficială de şcoală a statului
român.
Printre directorii gimnazi ului "Anastasie Panu" menţionăm pe
Gheorghe Roiu - matematician - 1889-189 1 ; Al. N. Veronescu is
torie-filozofie 1891-1893 ; Theodor Ghiga - elină
1893-1898 ; Ni
colae Popovici - fizico-chimice - 1 898-1903 ; Gheorghe Săvaşcu 1 9031 905 ; Petru Sufletei - filozofie - 1 905-1906 ; Nec. D. Nestian - la
tină 1 906-1908 ; Const. AL Holban - română 1H09- 1918.
I n perioada 1 889-1918 cît a funcţionat ca ,gimnaziu - şcoala a mai
beneficiat de aportul unor profesori ca Atanasie C. Vasiliu - româna ;
Gheorghe Nantu - istorie ; Mihai Bedreag - geografie ; Ştefan Papa matematica ; Dr. Theodor Gâdei - francE'zi't ; Leopold Haes - lb. ger
mană ; Vasile Ionescu - caligrafie-desen ; Atanasie Popovici - muzică ;
Nicolae Ionescu - gimnastică ; Nicolae Păsculescu - geografie ; Fior
Bellissimos - desen ; Ion D. David - fizio-chimice ; D. Dumitriu gimnastica ; D. Simionescu - caligrafie-desen ; Ion Antonescu - mate
matică ; Gh. Toma - franceză ; Petre Constantinescu-laşi - istorie, şi
alţii.
în perioada de funcţionare a gimnaziului "Anastasie Panu", au
fost intimpinate o serie de greutăţi, dintre care menţionăm lipsa unui
local adecvat, lipsa de lemne pentru încălzire în timpul iernii, apoi greu
tăţile ivite o dată cu declanşarea şi desfăşurarea primului război mondial.
Clădirea veche a liceului fusese concepută de proiectanţi sub for
ma literei T, ulterior renunţîndu-se la acest proiect. Construcţia clădi
rii gimnaziului şi apoi liceului a început în anul 19 14. în timp de doi
ani, pînă in 1 916, s-a construit aripa de sud-vest şi partea centrală a
şcolii. începerea războiului mondial a intrerupt lucrările de construcţie
pentru totdeauna. Proiectul iniţial a rămas neterminat ; aripa de nord
est prevăzută în proiect nu s-a mai realizat .niciodată. Cu toate demer
surile făcute după terminarea războiului, lucrările n-au mai fost reluate.
Unul din cei mai activi profesori ai gimnaziului "Anastasie Panu "
a fost profesorul de limba română şi directorul gimnaziului, în perioada
1909- 1 9 1 8, Constantin A. Holban. El s-a străduit, vreme de mai mulţi
ani, să transforme gimnaziul în liceu. Terminarea războiului şi instau
rarea păcii a permis, totodată şi redresarea învăţămîntului. Datorită in
tervenţiei energice a profesorului C. A. Holban pe lîngă factorii de re
sort ai vremurilor, el a reuşit să obţină, în 1918 - aprobarea transformă-
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l'ii gimnaziului în liceu. Astfel, incepind cu anul şcolar 1 9 18-1919, dul
cele tîrg al Ruşilor, va beneficia de activitatea liceului "Cuza Vodă" nume
dat liceului in cinstea marelui om politic - primul Domnitor al Princi
patelor Unite - Alexandru Ioan Cuza.
Primul director al Liceului "Cuza Vodă" din Huşi a fost profesorul
Constantin A . Holban, care a funcţionat ca director între 1 9 1 8-1 920,
an în care a fost transferat ca Inspector General al Invăţămîntului
Secţiunea a XV-a Chişinău.
Au urmat la conducerea liceului, apoi profesorii Ion D. David fi
zico·-chimice, 1 920-1924 şi Dumitru Miron 1 924-1926.
Profesorii care au predat pînă in 1918 la gimnaziu au fost trecuţi,
automat, in 1 9 1 8, în statele de funcţiuni ale Liceului "Cuza Vodă".
Printre elevii liceului "Cuza Vodă" - care au trecut in iunie 1 922
examenul de absolvire a cursului inferior cu media "foarte bine" s-a
numărat şi Gheorghe Focşa - viitorul profesor doctor şi Director al
Muzeului Satului din Bucureşti. La examenul susţinut in 1 922, elevul
Gh. Focşa obţine calificativul de "Bine" la română şi franceză şi califi
cativul "Foarte bine" la matematică şi interogaţie orală12. Datorită ini
ţiativei unui grup de elevi, între care Gheorghe Focşa, Petru Harnagea
şi Petre Papugeanu - în ianuarie 1 922 - apare pentru prima oară, în
cadrul liceului - Revista şcolii numită "Zorile". Din păcate ea nu reu
�eşte să aibă o continuitate neîntreruptă de-a lungul anilor.
După 1920, printre cadrele didactice care au mai predat la liceul
huşean, mai menţionăm pe : Mihai Bejenaru - română ; Iulian Delescu
- latină ; Emil Gh. Vântu - istorie ; Vasile Buşilă - filozofie ; Panait
Bogdan - matematică ; C-tin Alexandrescu - fizica-chimice ; Alexan
dru Rădulescu - muzică ; Gheorghe Cristian - gimnastică ; D. Corlă
ţeanu şi Andrei Matache - latină ; Gavril Holban - istorie ; C-tin Asi
minei - filozofie.
Incă de la înfiinţare - cît şi de-a lungul existenţei sale, liceul
"Cuza Vodă" din Huşi, s-a înscris in rîndul şcolilor care - an de an au dat promoţii de absolvenţi - ce ulterior vor deveni personalităţi de
frunte ale ştiinţei şi culturii româneşti.
-

NOTE
, ArhStBuc, Fond Ministerul Instrucţiunii Publice, Dosar 4500/1885, fila 2.

2 I dem, Dosar 4945/1889, fila 1.
a Ibidem, fila 3.
4 Ibidem, fila 2.

s

Ibidem, fHa 5 .
' Ibidem, fila B.
1 Ibidem, fila 10.
a Ibidem, fila 13.
9 I dem, Dosar 248/1894 - fila 1.
10 Ibidem, fila 2.
1 1 Ibidem, fila 5.
12 Idem, Dosar 537/1922 fila 122.
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
VII-VIR, 1985-1986

UN EROU AL MARAŞEŞTILOR - SERGENTUL
IGNAT ILIESCU DIN REGIMENTUL 5 1 1 52 INFANTERIE

TASIA ANDRONIC

Au trecut aproape şapte decenii de la marea epopee a Mărăşeşti
lor. Şi poate vremea şi uitarea a trecut in anonimat pe mulţi din eroii
care au scris pagini nepieritoare in istoria patriei noastre. Doresc ca se
menii noştri să vadă prin aceşti eroi vitejia regimentelor şi diviziilor,
şi in jertfa unuia, sacrificiul miilor. Sergentul Ignat Iliescu din Regi
mentul 5 1152 Infanterie îi reprezintă pe toţi prin forţă, simţire şi dra
goste neţărmurită faţă de patrie.
Gîlcă, aşa cum era cunoscut de localnicii din satul său natal -
Grumezoaia - şi prietenii mai apropi�i, îşi trage numele de la Ilea,
Grumază, strănepoata lui Andrei Grumază, considerat fondatorul acestui
sat. Tatăl eroului, Vasile Gh. Iliescu, nepotul lui Ioan Ilie, era răzăş cu
multe calităţi artistice şi literare, calităţi transmise celor opt copii din
prima şi a doua căsătorie. Gîlcă, fiul cel mai mare, de statură mijlocie,
avea faţa ovală, fruntea largă şi ochii căprui. Era harnic, energic, perse
verent şi tenace în toată activitatea sa, avea un temperament vulcanic,
gata să izbucnească la orice provocare.
Steaua lui Ignat Iliescu a strălucit în vara anului 1893 şi a apus
cu o intensitate mult mai mare in vara anului 1941. De mic copil mer
gea in urma plugului gindindu-se la mama sa Profira (născută Marcu),
care s-a stins din viaţă tînără şi au rămas din urma ei trei copii orfani,
la care s-au mai adăugat cinci din a doua căsătorie a tatălui său. A ur
mat numai clasele primare. Dincolo de ele nu a mai putut trece. Min
te şi dragoste pentru învăţătură avea, dar starea părinţilor nu-i îngă
duia decît să asude cu mîna pe hîrleţ şi coarnele plugului. Ii plăcea să
asculte şi să citească diferite legende cu conţinut istoric spuse cu tîlc de pă
rinţi, de răzeşii satului şi mai ales de neuitatul său învăţător Ion Pandelea·
Sirguincios şi modest adolescentul şi-a făurit visele sale. Cînd a fost în
corporat la Regimentul 12 infanterie Bfrlad şi visurile sale au inceput
să devină realitate, deoarece pregătirea militară ii dă posibilitatea să
aprofundeze năzuinţele sale spre visul de aur al tuturor românilor. La
decr�tarea mobilizării in 1 9 1 6, sergentul Ignat Iliescu, a lăsat coasa din
mînă şi într-un suflet a ajuns la unitatea sa din Bîrlad. Botezul focului
l-a primit în toamna aceluiaşi an la Cobadin în Dobrogea. Ignat Iliescu
a auzit simfonia gloanţelor şi pe alte fronturi din Oltenia şi Muntenia,
dar la Mărăşeşti, în vara anului 1 9 1 7 s-a întrecut pe el însuşi, prin prihttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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ceperea, indeminarea şi curajul, fără precedent, în istoria războiului pen
tru întregirea României. In momentul critic al luptei de la Mărăşeşti unde
se hotăra soarta ţării şi a poporului român, sergentul Ignat lliescu a in
trat cu fermitate în acţiune cu secţia sa pe cîmpul plin de mărăcini şi
plantaţii dintre via Nogro Ponte şi Pădurea "La Răzoare", la 500 m de
cota 100, ultima rezistenţă a românilor de-asupra Siretului. El a ajuns
primul în faţa inamicului în după amiaza zilei de 6 august 1 9 1 7 şi cu
puteri înzecite a angajat o luptă pe viaţă şi pe moarte cu inamicul mult
superior, reuşind să oprească înaintarea coloanei centrale a acestuia şi
să captureze nouă mitraliere cu servanţii lor, precum şi pe comandan
tul lor în luptă corp la corp. După cum rezultă din documentele vremii,
încleştarea a atins maximum de intensitate după ce Iliescu şi-a frînt ba
ioneta în corpul unui neamţ şi a fost rănit la mîna stîngă. ln aceste mo
mente Iliescu s-a năpustit asupra uriaşului comandant bavarez cu pum
nii, şi dinţii, a continuat lupta pînă la nimicirea completă a acestuia şi
�apturarea celor nouă mitraliere, provocînd o breşă de 1 km în dispozi
tivul de luptă al inamicului. Exemplul lui a dat aripi unităţilor Divi
ziei a 1 3-a, care au trecut la atac pe tot frontul şi a pus pe fugă pe vrăj
maşi, înregistrînd în seara zilei de 6 august pe cîmpia plină de sînge a
Mărăşeştilor o victorie răsunătoare.
Aici a poposit, după 50 de ani, tovarăşul Nicolae Ceauşescu - se
cretarul general al P.C.R. şi Preşedintele Republicii Socialiste România,
la 12 august 1 967 şi plin de emoţie, în auzul întregii ţări, a spus : "Ne
uitate vor rămîne faptele de arme ale generalului Irimia Grigorescu,
colonelul 1. Georgescu, maior D. Popescu, căpitan, Grigore Ignat, loco
tenent Ecaterina Teodoroiu, sergentul Ignat lliescu, caporalul Constan
tin Muşat şi a altor nenumăraţi eroi de pe cîmpul de sînge al Mărăşeş
tilor. Steagurile se vor apleca totdeauna cu pioase recunoştinţe în faţa
eroilor poporului nostru.
Pentru faptele sale de arme, Iliescu a fost elogiat atît in presa din
ţară cît şi de peste hotare, fiind apreciat atît de aliaţi cit şi de vrăjmaşi.
Aliaţii au impodobit pieptul sergentului lliescu cu diferite decoraţii a
cordate de Franţa, Anglia, Italia, şi Polonia (Vezi Anexele I-VI).
Duşmanii, in adinca lor admiraţie, după armistiţiu! din 1918, în
timpul convorbirilor avute cu delegaţii ţării noastre în gara Mărăşeşti,
întrebînd, cine a fost cel ce a oprit înaintarea lor şi le-au luat nouă mi
traliere împreună cu toţi servanţii şi comandantul lor, căci dacă 1-ar cu
noaşte, a spus comandantul misiunii germane, i-ar oferi cea mai mare de
coraţie ce strălucea pe pieptul său, primită de la impăratul Germaniei.
La această întrebare a răspuns subl dr I. Costandache din Creţeşti spu
nînd că "acest erou intre eroi este sergentul Ignat Iliescu din Grume
zoaia".
Numele lui Ignat Iliescu era pe buzele tuturor ostaşilor şi coman
danţilor săi şi a circulat cu deosebită intensitate pe toate fronturile mo
bilizînd şi dinamizind sufletele luptătorilor. Pentru faptele sale eroice
din inalt ordin i s-a acordat cea mai înaltă decoraţie, ce se acorda numai
ofiţerilor, anume ordinul "STEAUA ROMANIEI" cu grad de cavaler şi
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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in mod excepţional a fost avansat subofiţer, grad cu care s-a reangajat
!ji a rămas în armată pînă în 1 938, cind a fost pensionat.
Presa 1-a preamărit în coloanele sale la loc de cinste, menţionin
du-se faptele sale eroice in cuvinte simple, dar pline de tîlc. "Deodată
din porumburile din colţul de NE al Pădurii Răzoare o trupă română,
care se aruncă cu furie în flancul coloanei inamice ; este batalionul de
rezervă Drăgănescu, germanii surprinşi dau puţin înapoi şi fac faţă a
tacatorului. Artileria lor varsă asupra românilor un foc omorîtor. Româ
nii înaintează sub ploaia de foc şi au pierderi mari. Compania a noua
îşi pierde toţi ofiţerii şi comanda o ia un sergent ; comandantul companiei
a zecea cade ucis. Dar batalionul înaintează, respinge pe duşman şi se
opreşte un moment... din spate îi soseşte cel de al treilea batalion al
contraatacului... ajutaţi soldaţii batalionului Drăgănescu au reluat înain
tarea atacind la baionetă. Soldaţii germani demoralizaţi, o iau la fugă
prin pădure, aruncînd căştile lor de metal şi armele, urmări ţi cu învcr
�u nare de români".
Marele nostru istoric Nicolae Iorga, contemporan cu evenimentele,
în adînca sa admiraţie scria la 1 1 noiembrie 1917, în ziarul "Neamul
Românesc" : "Pentru întîia oară în cursul actualului război s-a acordat de
coraţia STEAUA ROMANIEI unui sergent. Bravul sergent Ignat Iliescu
din .regimentul 5 1 infanterie, care în timpul unui contraatac, în mijlocul
servanţilor uneia din cele nouă mitraliere inamice ce se aflau în faţa com
paniei, în mod fulgerător a doborît un ofiţer şi doi servanţi germani
după care s-a întors încărcat cu benzi de mitraliere spre a-şi pansa rana
de la mîna stîngă. Intrind din nou in virtejul luptei s-a retras la co
mandantul său de companie pentru a aduce mai intii cinci prizonieri luaţi
chiar de el şi apoi s-a întors încă o dată cu mitralierele luate de la
inamic" 1•
Eroismul lui Ignat Iliescu îşi găseşte aceleaşi aprecieri elogioase şi
în paginile lui C. I. Kiriţescu despre marele război de intregire a nea
mului românesc2•
Lucrări noi consacrate epopeii de intregire a României conţin pa
gini luminoase la adresa eroului Ignat Iliescu. Astfel istoricul Ion Cup
şa menţionează : "O companie din Regimentul 5 1 infanterie contraatacă
cu furie şi grupa comandată de sergentul Ignat Iliescu reuşeşte să cap
tureze 4 mitraliere împreună cu personalul care le deserveşte şi cu ofi
ţerul comandant" 3. Acelaşi autor, considerind că bătăliile din vara anu
lui 1 9 1 7 din Moldova reprezintă expresia cea mai elocventă a eroismu
lui poporului român, subliniază odată în plus că : "Ostaşii români au
săvîrşit măreţe acte de eroism individual şi colectiv cu care poporul
nostru se mîndreşte pe drept cuvint. Luptele memorabile ale regimente
lor 32 Mircea, 8, 34, 38, 47, 50, 5 1 , 30 infanterie, 3, 9, 10 vînători con
�tituie exemple de avint, tenacitate, vitejie şi spirit de sacrificiu ; fap
tele săvîrşite de căpitanul Ignat, Şerbănescu, sergentul Ignat Iliescu şi
de mulţi alţi ostaşi eroi vor fi întotdeauna pilde înălţătoare de bărbă
ţie, curaj şi înflăcărat patriotism" 4. Maiorul V. Mocanu rezervă pagini
de admirabilă comparaţie a doi eroi din aceeaşi unitate5. Primul, căpihttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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tanul Grigore Ignat a căzut ca un · erou sub loviturile năprasnice ale
duşmanului în aceeaşi zi, iar al doilea - sergentul Ignat Iliescu a lup
tat cu aceeaşi aureolă pe scutul victoriei nepieritoare la care deopo
trivă au contribuit cu acelaşi avint, cu aceeaşi dragoste, care au încunu
nat pentru totdeauna fruntea lor de martiri şi eroi de rezonanţă in is
toria patriei noastre.
Istoricii de la Muzeul Militar Central din Bucureşti au cinstit in
rînduri impresionante memoria celor doi eroi, cu nume aproape iden
tice, dar cu grade diferite, care au avut aceleaşi gînduri şi au luptat sub
conducerea aceluiaşi comandant, şi el - erou intre eroi - generalul
Eremia Grigorescu.
In pliantul publicat sînt aşezaţi alături Grigore Ignat şi Ignat IIi
eseu lîngă marele erou general Grigorescu. Şi in acest pliant citim ur
mătoarele rînduri pline de emoţie şi recunoştinţă eternă : "Sold�ii şi
ofiţerii armatei române au săvîrşit pilduitoare acte de curaj, vitejie şi
eroism. Nume scumpe de viteji ca maiorul Artur Vîrtejanu, căpitanul
Grigore Ignat, sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu, plutonierul Cristea
Iordache, sergentul Ignat Iliescu, soldatul Toma Dinulescu, Vasile Chi
lian, sau copilei Măriuca Zaharia, în vîrstă de numai 12 ani, vor rămine
pentru vecie fncrustate cu litere de aur in cartea eroilor neamului pen
tru actele lor de neintrecută bravură".
In cartea de aur a Mausoleului de la Mărăşeşti, cu prilejul vizitei
conducătorului de partid şi de stat, s-a scris : .,Am păşit cu adîncă emo
ţie pe aceste locuri care şi-au inscris numele in istoria gloriosului nos
tru popor prin neintrecute fapte de vitejie săvîrşite de ostaşii români
In lupta pentru apărarea libertăţii şi independenţei naţionale. Mărăşeştii
vor rămîne în veci un simbol al eroismului poporului român, fnaltă tră
sătură morală pe care o afirmă astăzi cu strălucire munca plină de
entuziasm desfăşurată de oamenii muncii din patria noastră, sub condu
cerea partidului, pe frontul larg al construcţiei socialiste" .a
Eternizind memoria eroilor care, acum aproape 70 de ani şi-au dat
viaţa în slujba patriei, poporul nostru glorifică pe toţi aceea care, pe
front sau in spatele frontului, au făcut eforturi şi sacrificii pentru păstra
rea şi dezvoltarea fiinţei naţionale şi de stat a României.
ANEXE
I
MINISTERUL DE RAZBOI
BREVET
Noi, Ministrul Secretar de Stat al Departamentului de Război, a
deverim că prin Inaltul Decret Nr. 1 272 din 30 oct. 1 9 1 7, MAJESTATEA
SA REGELE a binevoit a conferi Ordinul ,.STEAUA ROMANIEI" cu
Spade în gradul de Cavaler, Sergentului ILIESCU IGNAT, din Regimenhttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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tul 5 1 Infanterie, pentru furia şi vitejia neîntrecută cu care a luptat la
Hcizoare, în ziua de 6 august 1917.
S-a aruncat in timpul unui contraatac, în mijlocul servanţilor uneia
d i n cele 9 mitraliere inamice ce se aflau în faţa companiei şi în mod ful
gerător a bătut un ofiţer şi 2 servanţi germani, după care s-a reintors
încărcat cu benzi de mitraliere spre a-:;;i pansa rana de la mîna stîngă.
Intrînd apoi din nou in vîrtejul luptei, s-a reintors la Comandan
tul său de companie pentru a aduce mai întîi 6 prizonieri luaţi chiar de
el şi apoi s-a mai reintors odată cu o mitralieră luată de la inamic.
MI NISTRU DE RAZBOI
GL'neral

/ss/ i ndescifrabil

Director Superior al Pers.
Lt. colonel
;ss/ indescifrabil

Nr. 104 0
Anul 1 9 1 7 , luna oct. ziua 30

Biblioteca Muzeului Militar Central, Fond Manuscrise, Inventar nr.
1 77 Toate documentele din anexe provin din acelaşi fond r;; i au acelaşi
n umăr de inventar.
II
Nr. 6278
El l 7 luna noiembrie ziua
Regimentul 51 Infanterie

23

Către
DIVIZIA 13-A
Serviciul de Stat major

Pentru executarea ordinului Dvs. Nr. 1 1902 din 19 a XI-a 1 9 1 7 am
onoarea a vă înainta odată cu aceasta pe Plot. Iliescu Ignat din acest
corp care urmează a se prezenta la Palatul Regal în ziua de 25 XI-a 1917,
pentru a-şi primi decoraţiunea c e i s-a conferit de către Majestatea sa
Regele.
Comandantul Regimentului 5 1 Infanterie
colonel (ss) Cristofor
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III
MINISTRUL AFACERILOR STRAINE
Cancelaria Ordinelor
BREVET
Cancelaria Ordinelor atestă că, potrivit alin. 3 de s u b art. J 2 d i n
din
Constituţie şi în baza Brevetului original sub nr.
,
MAJESTATEA SA REGELE a binevoit a autoriza pe Domnul Plotonier
ILIESCU IGNAT, din Reg. 5 1152 Infanterie de a purta Insemnele "MF.r
DALIA MILITARA" (Franţa).
Pentru care s-a eliberat de Cancelaria Ordinelor prezentul Brevet
de autorizaţiune.
Făcut în Iaşi la 13 Februarie 1 9 1 8.
MINISTRU
indescifrabil

(ss)

(ss)

Director,
indPscifrabJ]

Nr. 8:34
IV
MINISTRUL AFACERILOR STRAINE
Cancelaria Ordinelor
BREVET
Cancelaria Ordinelor atestă că, conform alin. 3 de sub art. J 2 din
din
Constituţie şi în baza Brevetului original sub nr.
,
MAJESTATEA SA REGELE a binevoit a autoriza pe Aj uto rul Subl . IliPs
cu Ignat din Reg. 5 1/52 Infanterie, a purta insemnele "MEDALIEI PEN
TRU PURTARE DISTINSA IN FAŢA INAMICULUI" (Engleză).
Pentru care s-a dat prezentul Brf'vet, invf'stit cu sigiliul CanceJariei
Ordinelor.
Făcut în Bucureşti la 29 aprilie 1 9 19.
MINISTRU
(ss) ind<:'scifrabil
:!::: i :;ector

Gl. (ss)
Nr. 1770.-5 1 62
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V

COPIE
După Ordinul telegrafic al Ministerului de Război Nr. 2233 din
a III-a 1921 către Regimentul 1 2 Infanterie Birlad

H

F. Urgent
Lu aţi miisuri ca Ajutorul de Sublocotenent I l i es cu Ignat provenit
fo stul R eg i m e nt 51 Infanterie ş i decorat cu "STEAUA ROMANIEI
cu spade gradul C av al er'' să se prezinte Ministerului secretariatul gene
ral la 20 m artie curent pentru a primi o decora ţi e polonă in prezenţa Ma
jestăţii Sale Reg0lu i .
Are drept la foi drum, care s e eli berea ză de Dvs. şi la diurna re

din

gulamentară 10 zile, care se plătesc tot de Dvs. la plecarea spre Bucu
reşti. Raporta ţi telegrfic Secretariatului G-ral cel mai tîrziu 15 marti e
�i dacă aţi asi gu rat executarea ordinului .
L

p.

l\UNISTHU

G Pneral (ss) Munt0a n u
VI
REGATUL

ROMANIEI

l W nistcrul armatei

BREVET
Noi, Ministrul Secretar de Stat la Departamentul Armat0i, ade
prin Inaltul D('Crct Regal Nr. 3876 din 27 Noembrie 1 931 Ma
jf'statea sa Regel e a binevoit a acorda Adjut. Sublocotenent Iliescu Ignat
d i n Regim e ntu l Cantemir Nr. 12.
veri m că

Furajera ,.1\Hh.:�i Viteazul".

M i n i strul Armatei
Gc•n f'ral Argc !? a n u
Directorul Personalului
Colonel

Nr. :1786

.·\ n u l 1 9 3 1 , luna NoPmbric, ziua 27
Bucureşti.
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VII

Nr. 1 773
1 919 luna iulie ziua 1 7
Marele Cartier General
Direcţia Decoraţiilor

CATRE :
SERGENTUL ILIESCU IGNAT
Regimentul 5 1 lnfanterie
Societatea "PREMIU al Valorii" din Italia, al cărui Preşedinte este
Ex. Sa contele de Zurin, a conferit trei premii conţinînd cfte una mie
lire italiene spre a se distribui ca premii la trei militari româflti, grade
inferioare, care s-au distins cu deosebire pentru faptele vitejeşti săvfrşite
in actualul război.
Majestatea Sa Regele cercetind cu deosebită atenţie faptele săvir
şite de cei decoraţi, pentru că s-au distins cu deosebire, pentru faptele
vitejeşti, l-a ales pe sergentul Iliescu Ignat din Regimentul 51 Infanterie
căruia i s-a dat acest premiu în sumă de lei 1 700/una mie lire/ cu porto
foliu ce poartă butonul "Premiu al Valorii". 23-III-- 1 9 1 9 in Bucureşti ,
Din înalt Ordi n

Şeful

b i ro urilor

Decoraţiilor

Col. Adj. (ss) Stîrcea

NOTE

' Nicolae
1917.

Iorga, in " Neamul Homânesc", nr. 3 1 0 , din sîmbită, 1 1 noiembrie

2 C. I. Kiriţescu, Istoria războiului pentru intregirea României, Ed iţ ia a 11-a,

vol. II, Bucureşti, 1925, p. 156--157 ; idem,
Paris, 1934.

La Roumanie dans la guerre mondiale,

a Ioan Cupşa, Mărăşti, Mărăşeştl, Oituz, Bucureşti, 1967, p. 98.
' Idem, in .,Lupta de clasă", august 1967.
5 V. Mocanu, Căpitanul Grigore Ignat, Buc ureş t i 1967.
l "Scinteia" din 14 septembrie 1966.
,
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
VD-VUI, 1985-1986

SUBLOCOTENENTUL NICOLAE CONDURACHE,
PARTICIPANT LA RAZBOIUL ANTIHITLERIST IN DIVIZIA
"TUDOR VLADIMIRESCU"

VIORICA CRISTEA

Vara anului 1944 a însemnat in istoria celui de al II-lea război
mondial un moment de cotitură, de continuă schimbare a raportului de
forţe in favoarea coaliţiei antihitleriste.
Marea ofensivă sovietică din zona Iaşi - Chişinău declanşată la
20 august şi victoria insurecţiei naţionale antifasciste din România de la
23 August 1 944, au făcut posibilă aducerea in ţară a Diviziei de voluntari
români "Tudor Vladimirescu" in vederea participării ei la războiul anti
hitlerist.
Expresie elocventă a stării de spirit antifasciste a maselor populare
şi armatei se constituie o largă mişcare antihitleristă in rindul prizonie
rilor de război români aflaţi in lagărele din U.R.S.S., mişcare care sub
directa influenţă a emigranţilor comwlişti români, luase naştere incă din
anul 1941.
La 3 septembrie 1943, s-a organizat din iniţiativa P.C.R., in lagărul
de la Krasnogorsk conferinţa prizonierilor români care au comunicat
guvernului sovietic "rugămintea de a aproba constituirea unei unităţi de
voluntari români dornici să lupte împotriva Germaniei hitleriste".
Guvernul sovietic a aprobat şi a acordat intregul său sprijin in
vederea constituirii la 15 noiembrie 1943 a primei Divizii de voluntari
români care a primit numele de "Tudor Vladimirescu" avtndu-1 in frunte
pe colonelul Nicolae Cambrea, iar ulterior pe lt. colonel Mircea Haupt.
Divizia Tudor Vladimirescu a fost constituită după modelul de organizare
al unităţilor similare sovietice, fiind dotată cu armament şi tehnică de
luptă superioară. Elementul nou in modul de funcţionare a diviziei de
voluntari români 1-a constituit aparatul politic "care a luat naştere din
prima zi a înfiinţării diviziei pe lîngă comandanţii celor trei regimente
de infanterie". Astfel regimentul 1 Infanteria era condus de maiorul
Badea Marin avind in funcţia de locţiitor politic pe cpt. Burcă Mihail,
regimentul II Infanterie comandat de J;Tiaior Buzoianu Gheorghe, locţii
tor politic cpt. Coliru Dumitru, iar regimentul III Infanteria era condus
de colonelul Dinescu Ştefan desemnînd in funcţia de locţiitor politic pe
cpt Stoica Gheorghe. Şeful secţiei politice a diviziei a fost numit maio
rul Petrescu Dumitru. ln regimentul III Infanterie a Diviziei Tudor Vla
dimirescu cu grad de sublocotenent şi avind comanda plutonului I pis
toale automate din compania a III-a se afla tnrolat un fiu al meleagu.
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rilor vasluiene Nicolae T. Condurache născut în satul Dobirceni din nerimetrul comunei Mînjeşti .
In luna august 1944 Divizia Tudor Vladimirescu se afla in tabăra de
instrucţie din pădurea Iampol, la aproximativ 20 km dincolo de Nistru.
Vestea despre ofensiva sovietică din zona Iaşi - Chişinău a fost anun
ţată de ziarul "Inainte", organul de presă al Diviziei Tudor Vladimirescu
şi "a fost pri m ită cu înflăcărare de panduri in cadrul unor mitinguri
organizate pe unităţi".
In dimineaţa zilei de 22 august 1 944, in jurul orei 10 com and a nt ul
regimentului III însoţit de locţiitorul politic a făcut cunoscut ordinul Di
viziei Tudor Vladimirescu prin care se hotărîse ca in aceeaşi zi regimen
tul să se pună in marş către ţară. Dhizia a p ornit in marş ajungînd la
Nistru in noaptea de 22 spre 23 August 1 944. In ziua de 28 august 1 944
Divizia Tudor Vladimirescu a trecut Prutul pe la Sculeni, intrînd in laşi
in aceeaşi zi în jurul orei 1 2, mărşăluind in rezerva Fro nt ui ui II Ucrai
nian. După o staţionare de scurtă duratki in zona Copou statul major a
restructurat dispozitivul de marş al diviziei.
"Aici divizia s-a constituit în două eşaloane : eşalonul unu moto
încărcat pe maşini (din care a făcut parte şi sublocotenentul Nicolae Con
durache) şi eşalonul doi hipo, ambele urmind să se deplaseze pe ruta
Vaslui - Bîrlad - Tecuci
Bucureşti".
Eşalonul unu auto grupa majoritatea autoeamioanelor diviziei
al ături de statul major al unităţii, regimentele de infanterie şi cel de
artilerie cu 2/3 din efectivul lor. In fruntea primului eşalon se afla
colonelul Cambrea comandantul diviziei. Eşalonul doi hipo şi pedestru
alcătuit dintr-o treime a regimentelor de infanterie ce formau divizia, sub
unităţile neinregistrate şi serviciile diviziei fiind condus de locotenent
colonelul Mircea Haupt. Urmărind acţiunile Diviziei Tudor Vladimirescu
pe frontul luptei antihitleriste ne vom ocupa îndeosebi de acele momen
te unde a acţionat direct regimentul III Infanterie din care a făcut par
te sublocotenentul Nicolae Cond u rache
In d i m i n eaţa zilei de 29 august eşa lon u l nr. 1 şi-a reluat marşul pe
şoseaua Ia�i
Vaslui. Modul cum s-a organizat m arşul a ţinut cont
de posi b i l itatea docnirii cu detaşa mente inamice deoarece în zonă se
purtau lupte pen tru l i chidarea forţe l or germane incercuite şi de faptul
că itinerarul era acoperit cu păduri, livezi, vii - care foloseau adesea
m i l i tarilor germani pentru a S<' n•t rag l spn• vc•st. Acţiunile de l uptă în
z iu a de 29 aug u s t 1 �144 a u început printr-o "ciocnire cu un d et a ş am ent
hitlerist răzleţ", între satele Muntenii de Jos şi gara Crasna. "Aici co
loana de maşi n i a fost oprită fiind întîmpinată c u foc de arme automate
de la liziera de nord a păd uri i de stej ar din Valea Bîrladului, în d reptul
satului Secu i a şi Bulboaca. A cca� ta a fos t prima confruntare> a unităţilor
de panduri cu trupele germ<tnP".
Sosind din zona Huşi, trupe german<' i n tPrceptaseră b i fu rca ţi a şo
s<•lei Vaslui - Bîrlad cu �oseaua Crasna
I l uşi, ocupîn d totodată şi
gara Crasna "Misiunea de a li chid a n•zisten ţd(' d uş ma ne şi de a deschide
drumul spre sud coloanelor propri i a rPven it u n i tăţilor care formau eşa-
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"Tudor Vlad i m i n•scu... Regimcntului III I n fa nt e ri c
i-a revenit misiunt>a s�1 oc upe crmsta d e alu l ui Muntenilor şi a opri orice
infi l t raţ ie germanii spre Uobîrccni �i 1\Iî n j c� ti . Cercetarea cu a te n ţ ie a
la nu r i lor de porumb şi fl oarl:'a soarelui a evidenţiat existenţa mai m u l 
tor cuiburi de rC'zistenţă i nam ică. ln l u p ta care s-a încins au f os t captu
raţ i 103 prizon ieri gL'rmani. ln rî n d u r i l f' osta�ilor ro m â n i s-au numitrat
fii ai pl ai ur ilo r vasl uiene can• au l uptat cu ditruirc pentru eliberarea pă
m î nturilor pl' care SP n [t sc use sublocotent•ntul Vasile Durican din Ba 
căoani şi Nicolal' Condurache din Dobîrccni. Ziarul "Inainte" ap rec i a a
ceastă c io c ni re dintre trupele eşa lo n u lu i I al Diviziei Tudor Vladimirescu
�i inamic ca P<' un adl'Vărat "botez al focului" .

Jonul unu al Diviziei

"Botezul focului i-a găsit pc panduri bine pregătiţi. . . ura de moarte
nemţilor co tro p i tori , dorinţa de a-şi elibera cît mai reped e
ţara, formează resortul moral care -i împing e înainte. Ei au dovedit că
ştiu să se bată pentru onoarea, libertatea şi independenţa patriei". După
patru ore de luptă marşul pc itinerarul Birlad - Tecuci a fost reluat
de primul eşalon al Diviziei Tudor Vladimirescu. La 30 şi 31 august
Bucureştiul primea în entuziasmul populaţiei ca în toate localităţile pe
unde au trecut marile unităţi sovietice şi Divizia de vo�untari români
"Tudor Vladimirescu". Eşalonul II al diviziei s-a deplasat spre Deleni
unde urma să aibă loc staţionarea şi odihna, dar dinspre cota 320, Dealul
Ciunta şi Dealul Gheras au fost întîmpinaţi de focul artileriei germane.
După şapte ore de luptă. inamicul a fost infrint iar trupele române şi-au
continuat - marşul spRt Bucureşti. Ciocnirea de la Deleni a provocat
inamicului pierderi care se cifrează la 330 morţi şi 4 70 de prizonieri.
Succesul de la Deleni a fost plătit cu viaţa a 26 de ostaşi români. 5 din
tre eroii căzuţi la Deleni sînt fii ai melcagurilor judeţului Vaslui : sub
locotenentul Nicolae Cehan din Şişcani , soldaţii Ioan Palade din Dumeşti,
Vasile Petre din Pungeşti, Brişcanu V. Gheorghe din Bftceşti şi Nicplae
Dănilă din Rîseşti . Pornind la l 'l i berare a Transilvaniei trupele române
şi sovietice au acţionat pe d i n'c ţia Sf. G heorghe - Odorhei - Tg. Mureş.
Sarci na eli bcr[t ri i acl'st ei zone a re ve n i t Corpului de munte, Diviziei d e
voluntari români "Tudor Vladimirescu" �i Di v i z iei 202 sov i etice. La 7
se ptembri e aceste trupe au trc>c u t la o fe ns i v a gc•nerală în direcţia Sf.
Gheorg he - Odorlwi . Pa nduri i Div iziei "Tudor Vladimirescu" au săvîrşit
în zona oraşului Sf. Gheorghe numeroase fapte de eroism. La 8 septem
brie oraşul Sf. G he o rg h e era eliberat. Comandantul Armatei 27 sovietice
prin ordinul 807 a transmis m u l ţu mi ri Diviziei "Tudor Vladimirescu".
"Felicit din tot sufl etu l pe ofiţerii, sergenţi i şi trupa cu ocazia cu
c<'riri i oraşului şi cl 't{t ţii Sf. G heorgh e . :\ d uc m ul ţum iri întregului per
�onal al diviziei".
După elibcrarPa ora � u l u i Sf. GhPorghe divizia s-a d epl asat în z ona
U ngh e ni la sud-vest de Tg. Mureş ajungînd l a 24 septembrie la Beiuş.
Un moment deosebit în cron ica luptei pentru eliberarea teritoriului ro
mânesc la care Divizia Tudor Vladimirescu şi-a adus o contribuţie re
marcabilă a fost bătălia pentru eli berarea oraşului Oradea. "Acţiunile
trupelor române pentru eliberarea teritoriului României cotropit de fasîmpotriva
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ciştii germani şi unguri se înscriu în operaţia de la Debreţin executată

de Frontul II Ucrainian". Oradea era considerată de către armatele ger

mane drept un punct cheie şi tocmai de aceea i-au acordat o deosebită
i mportanţă. In luptele cu inamicul purtate la sud de Oradea, Regimentul
I şi III Infanterie din Divizia "Tudor Vladimirescu" au reuşit sa smulgă
din miinile inamicului poziţia din partea de sud a oraşului. în aceste
conditii comandamentul hitlerist a hotărît contraofensiva utilizînd forte
'
puternice sprijinite de tancuri pe direcţia Oradea - Salonta începînd
cu 28 septembrie. Datorită superiorităţii inamicului Diviza "Tudor Vla
dimircscu" a fost obligată să se replieze pe aliniamentul Mierlău, Sanaeu
de unde a respins încercările inamice de a pătrunde spre sud. In ziua
de 30 septembrie 1 944 a sosit Brigada 22 tancuri sovietice care a întărit
apărarea diviziei, Le trebuia să facă faţă Diviziilor IV hortistă şi VII hit
leristă. Ameninţat cu incercuirea inamicul a fost silit să se retragă, iar
Divizia Tudor Vladimirescu şi 337 Infanterie sovietică au intrat în oraş
curăţindu-1 de ultimile puncte de rezistenţă duşmană.
Din ziua de 14 octombrie, Diviziile III munte şi Tudor Vladimires
cu au depăşit frontiera româno-maghiară ajungînd prin luptă în raionul
Esztar unde inamicul opunea o dîrză rezistenţă.
Luptele pentru eliberarea Ungariei s-au desfăşurat in cadrul a trei
operaţii : "Debreţin", "Budapesta" şi �Viena" executată de frontul II şi
III l.J'crainian, în cadrul cărora a fost desăvîrşită eliberarea Ungariei.
Divizia "Tudor Vladimirescu" a eliberat pînă la 19 octombrie în urma
unui atac viguros satele Hosszupaly şi Monostorpaly pregătind eliberarea
Debreţinului. La eliberarea Debreţinului trupele române şi in special
Divizia "Tudor Vladimirescu" a jucat un rol însemnat oglindit în or
dinul de zi dat cu această ocazie de comandamentul suprem sovietic cu
nr. 0 374 din 20 noiembrie 1 944 "Se conferă Diviziei 1 Infanterie voluntari
români "Tudor Vladimirescu" care s-a distins in luptele pentru cuceri
rea oraşului Debreţin denumirea "Debreţin" şi în viitor se va numi Di
vizia I Infanterie voluntari români "Tudor Vladimirescu-Debreţin". In
ziua de 19 noiembrie general colonelul Susaikov, membru în Sovietul
Suprem al Frontului II Ucrainian a prins pe piepturile ostaşilor români
primele decoraţii sovietice acordate pentru fapte de arme deosebite'.
Peste 100 de ofiţeri şi soldaţi români au primit ordine şi medalii sovietice : "Slava", "Pentru vitejie", "Pentru merite militare".
Participarea Diviziei "Tudor Vladi mirescu - Debreţin" alături de
celelalte unităţi române şi sovietice la lupta pentru eliberarea Ungariei
de sub jugul fascist s-a solda t cu grele pierderi umane 40% din efecti
vul diviziei morţi şi răniţi.
După reorganizarea şi completarea efectivelor Diviziei "Tudor Vla
dimirescu" în raionul Boszormeny aceasta a participat la luptele pentru
eliberarea Ungariei şi Cehoslovaciei. După Debreţin Diviziei .,Tudor Vla
dimirescu" i se încredinţează cucerirea unui alt punct important al rezistenţei inamice - masivul Matra. In dimineaţa de 19 decembrie uni
tăţile diviziei au pătruns în masivul Matra intr-un teren accidentat în
fringînd opoziţia duşmanilor. A doua zi masivul a fost complet curăţat
�
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de fascişti creindu-se condiţii pentru pătrunderea pe teritoriul Cehoslova
ciei dupa ce în prcalâbil Divi:. da "Tudor Vladimirescu" a eliberat în noap
tea de 25 spre 26 decembrie oraşul Salgotarjian în urma unui atac prin
surprindere. "în decursul acestei lupte ofiţerii şi soldaţii diviziei au dat
dovadă de un eroism fără pereche".
Divizia de voluntari "Tudor Vladimirescu-Debreţin" a reprezentat
al treilea grup românesc care a trecut graniţa spre Cehoslovacia luptînd
sub comanda Armatei 53 sovietice care împreună cu armata 1 română
constituia grupul de Armată sovieto-român general Managarov. Volun
tarii diviziei au atins hotarul Cehoslovaciei la 1 ianuarie 1945 la vest de
Luceneac, pe rîul Ipel. In numiirul său din 1 ianuarie 1945 ziarul "Inain
te" publica poeziile �An nou" şi "Alături de ei"' semnate de sublocotcnen
tul Nicolae Condurache. Exprimînd de fapt starea de spirit a întregii ar
mate române poeziile sînt un îndemn la înfrîngerea fascismului şi cre
din� în victoria final{t.

fAn Nou, tu ne g<.'lsC'şti

în luptă
ndreptăţită, sfîntă, mare,
Pandurii luptă şi ajută
Armatei Eliberatoare". (An Nou)

lnainte-i deviza de zi şi în noapte
(Alături de ci).

fn marş vitejesc spre Berlin".

In lunile ianuarie şi fPbrumi.e Divizia ,.Tudor Vladimirescu" a fost
regrupată şi apoi introdusă în luptă la est de rîul Horn purtînd nunw
roase lupte locale.
La 19 martie Divizia a înfrînt ultimile rezistenţe duşmane pe rîul
Horn, ducindu-şi la bun sfîrşit misiunea încredinţată. Luptele de pc
Horn au fost ultimile mari bătăli i purtate de voluntarii Diviziei "Tudor
Vladimirescu-Debreţin" pe teritoriul Cehoslovaciei. La 20 martie divizia
a fos t regrupată şi deplasată în raionul Balassa-Gyarmat la dispoziţia
Frontului II Ucrainian in vcderPa altor misiuni. Sfîrşitul războiului nu
i-a mai dat posibilitatea reintrării pe front. Astfel s-a încheiat etapa ce<.�
mai grea şi glorioasă din eroicul drum de luptă al Diviziei I InfantPrie
voluntari români �Tudor Vladimirescu-DebrC'ţin".
Pentru strălucitele sale fapte df' armă Prezidiu! Sovietului Suprem
al U.R.S.S. a decorat divizia "Tudor Vladimirescu-Debrcţin" cu înaltul
ordin sovietic "Drapelul roşu".
Pentru faptele sale curajul şi bărbăţia dovedite în lupta împotriva
fascismului pe teritoriul României, Ungariei şi Cehoslovaciei în lupta îm
potriva fascismului sublocotencntul Nicolae Condurache din Divizia .,Tu
dor Vladimirescu" Regimentul III Infanterie a fost distins în 1 946 cu me
daliile sovietice "Pentru vitejie" şi "Pentru victoria impotriva fascismu
l ui" iar in 1 947 cu ,.Crucea de război" cehoslovacă.
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Rolul Diviziei "Tudo r VladimirPscu" în patru . l upte pen tru înfrîn
gerea fascismului a fost subliniat de secretarul general al partidului tova 
răşul Nicolae Ceau şescu la solemnitatea sărbătoririi şi decorări i DiviziPi
"Tudor Vladimirescu-Debrcţin" cu prilejul împlini rii a 30 de ani d<' la
înfiinţarea la 1 octombrie 1 973 "Divizia Tudor Vladim i n•scu" a partic i pat
după 23 August împreună cu în treaga noastr[t armată care a dus lu pt<•
hotărîte alături de armata sovietidi C'roică la elilx-rarea dC'finitivă a pa
triei şi în continuare la eliberarea UngariPi. Cehoslovaciei pînă Ia înfrîn
gerea definitiv[• a German i E:>i hitlPristc>14•
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
VD-VDI, 1985-1986

OREST TAFRALI. MARTURII EPISTOLARE
LUCIAN NASTASA

Apreciat şi contestat în aceeaşi măsură, Orest Tafrali (1876-1937)
ramîne una din personalităţile remarcabile ale ştiinţei istorice româneşti.
Poate că împrejurările i-au fost mai puţin favorabile decît altora din
generaţia sa, ori poate că nu s-a ridicat pe acele culmi ce i-ar fi adus
o recunoaştere unanimă, atît din partea contemporanilor cît şi a poste
rităţii . Sau şi una şi alta. Merită însă reţinută observa ţia făcută de Al
Philippide în răspunsul său la discursul de recepţie la Academie al lui
Şerban Cioculescu cînd, referindu-se la literatură, dar cu aceeaşi sugestie
şi pentru alte domenii, arăta că aceasta "nu e formată numai din culmi
sublime şi din piscuri către care urei înfiorat şi gînditor, ea cuprinde, şi
chiar în cea m ai mare parte a ei, multe ţinuturi nu aşa de înalte, poate,
dar prin care ne plimbăm cu plăcere şi nu rareori cu un folos spiritual
de lungă durată". Este şi cazul lui Orest Tafrali.
De altfel, în epocă, aprecierile pozitive nu au lipsit. Venite mai
mult din străinătate, datorită tematicii abordate de istoricul şi arheolo
gul român validările aparţineau unor nume prestigioase, precum Ch.
Diehl, S. Reinach, J. B. Bury, A. Baumstark E. Gerland, D. C. Hesseling,
S. Lambros ş.a., pentru ca Louis Brehier să includă primele două lucrări
ale lui Tafrali despre Salonic printre cele mai importante apariţii ale
anilor 1913 şi 1 9 1 4 L (în Revue historique, XXXIX, H l 14, t. 1 1 7, fasc. 1 ,
.

,

,

p,

71) .

Meritele sale au fost recunoscute de mari foruri academice interna
ţionale prin alegerea ca membru corespondent al Academiei Hellenice din
Atena ( 1 933), al Institutului Kondakov din Praga ( 1 932), al Institutului
de arheologic bulgară din Sofia (1 928), a poi ca membru de onoare al A
sociaţiei de studii bizantine din Atena (1931) şi al Asociaţiei pentru incm·ajarea studiilor greceşti în Franţa ş.a.
Nu au lipsit nici a precieril e din ţară. Mai rare şi mai reţinute ale
unu.l Iorga sau Pârvan, entu z iaste şi superlative ale celor ce erau lipsiţi
de prejudecăţi sau se considerau "persecutaţi" de cel care scrisese Opi
nions sinccres �i Opinions pernicieuses (N. Iorga), acestea reliefează o a
n umită stare de spirit în cultura românească interbelică, sugerînd nu
nurr..a i unele animozităţi personale ci şi necesităţile spre care trebuiau să
conveargă eforturile istoricilor şi arheologilor noştri .
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Din păcate nu avem la fndemînă acele restituiri care să permită
aprecieri generale asupra locului ocupat de Tafrali în ierarhia valorilor
noastre spirituale 2. Cert este faptul că istoricul nu a făcut parte nici
din acea "modestă legiune a erudiţilor", dar nu era nici diletantul "atro
ce" ajuns "arheolog clasic malgre lui şi fără cea mai elementară pre
gătire anterioară". A avut merite incontestabile peste care nu se poate
trece cu vederea. Nu este locul aici a enumera intreaga bibliografie ta
frallană, destul de intinsă şi încă nestabilită in intregime. Pentru a ne
forma lnsă o imagine, chiar şi sumară, merită a reaminti cele trei lucrări
referitoare la oraşul Salonic 3 care, cu toată însemnătatea ae a prezen
tat-o in evul mediu, nu se bucurase de o atenţie specială din partea isto
ricilor (existau doar citeva studii ale abatelui Belley şi ale bizantinologu
lui german Thoma Tafel, in secolul trecut, iar la inceputul acestui veac
se mai ocupaseră, destul de puţin, P. Papagheorghiu,

A.

Adamatiu, S.

Lambros). De asemenea, lucrările sale despre Callatis sau cea desprf'
voarele

istoriei grecilor şi romanilor,

o

Istoria artelor

Iz

sau cele despre

unele biserici şi mănăstiri, ca să nu mai amintim alte zeci de articole
publicate în cele mai diverse periodice străine şi româneşti, oferă ima
ginea unor preocupări largi şi totodată bine documentate. Mai mult, Orest

Tafrali a întemeiat şi condus o importantă revistă de specialitate, Arta

şi arheologia,

ce a apărut neîntrerupt vreme de zece ani - plnă la dis

pariţia istoricului - şi prin intermediul căreia s-au făcut cunoscute în
străinătate cele mai importante monumente de artă românească. De ase
menea, ca membru al misiunii univt'!rsitare româneşti aflată în Franţa la
război

sfîrşitul primului

mondial pentru apărarea drepturilor noastre

naţionale, O Tafrali a tipărit lucrarea La Roumanie transdanubienne
(1918) ca răspuns la campania dezlănţuită de bulgari prin numeroase bro
şuri tendenţioase.
Nu poate fi omisă nici activitatea sa in domeniul organizatoric. Este
cel prin străduinţa căruia s-a înfiinţat la Iaşi Muzeul de antichităţi (1916)
intr-un moment in care "antichităţile noastre preistorice de la Cucuteni,
renumite in lumea tntreagă ştiinţifică din străinătate care fac parte din
cele descoperite de

H.

Schmidt şi din colecţia Beldiceanu, pe care a cum

părat-o destul de scump statul, zac astăzi in pivniţele Universităţii şi in
sala rezervată servi torului din localul seminariilor Facultăţii de litere,
alături de mături, tinichele şi alte obiecte de serviciu" "·
Acestea sînt doar citeva repere menite a familiariza cititorul cu
personalitatea cărturarului, dar şi un pretext necesar prezentării a patru
epistole adresate de Orest Tafrali lui Ion Petrovici, filosof, profesor uni
versitar, memorialist şi om politic, scrisori ce au drept scop intregirea
profilului unuia dintre fruntaşii ştiinţei istorice româneşti din perioada
interbelică.
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Iubite domnule Petrovici,
Te rog să mă ierţi că am întîrziat atît de mult să-ţi scriu citeva
rînduri, ca să-ţi mulţumesc, dumitale şi doamnei Petrovici, pentru tot
ce aţi făcut pentru mine. Mi-aţi arătat multă prietenie şi m-aţi incurajat
în nişte momente dificile, ceea ce alcătuieşte o obligaţiune, de care imi
voi aminti totdeauna cu deosebită recunoştinţă.
De cind am sosit in Bucureşti nu fac decit să alerg. Căci nu e
numai chestiunea numirii mele în joc, ci şi a întreţinerii mele aici. M-au
chemat, am venit şi acum trebuie să mă descurc aproape singur. Numai
bietul dl. Kalinderu se interesează de mhw ; fără dînsul mi-aş fi luat
deja calca spre Paris.
In zilele acestea am făcut un memoriu de titluri şi lucrări, pe care
îl voi expedia la Iaşi. Mi-ai face un mare serviciu dacă ai binevoi să-mi
dai lista celor ce compun consiliul facultăţii şi mai ales a senatului
universitar, sau a consiliului superior - nu sint in curent - in orice
caz a acelui sfat universitar înaintea căruia poate veni dezbaterea nu
mirii mele pe baza art. 8 1 .
Aştept răspunsul d-talc grabnic. Mulţumindu-ţi călduros, t e rog să
primeşti o strîngere afectuoasă de mînă şi să transmiţi mulţumirile mele
distinse şi sărutări de mînă doamnei Petrovici.

6 aprilie 1913

Devotat
O. Tafrali

4 1 , str. Sf. Elefterie, Bucureşti

BARSR, S 1 7 (1) XXVIII
II
Iaşi 23 mai 1 936
Mult stimate coleg şi scumpe prietene,
Nu ştiu cum să-ţi mulţumesc pentru sprijinul tău colegial şi ami
cal, pe care mi l-ai dat cu prilejul chemării mele ca corespondent in sînul
Academiei.
In gestul tău se vede o fire aleasă, un suflet superior şi un spirit
care nu-i ornat numai cu puternice cunoştinţe şi cu posibilităţi dt- crea
ţie înaltă, ci şi cu generozitate şi simţ al dreptăţii, calităţi atît de rare
în lumea în care trăim.
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Jţi su n t adînc rcnmoscător pentru tot ce ai făcu t pentru mine şi ţ i
ram in devota t :-_. i indatorat JX'ntru restul vieţi i
Am pri m i t cu n:an' !JucuriP telegrama ta , sosită la m iez ul nopţii, dar
�i cu oarecare· reflecţii dt• tristeţe. Mi se rt:>cunoaşte în sfîrşit, de cea
mai înaltă instituţii:' na ţi on a lă meritul de a fi l ucrat în ogorul şti in ţei
şi al li teratur ii Al ţ i i au t"ost ri di ca ţi chiar la v î rs ta de 30 de ani 5 la ran
gul de m em bnt al Academ iC'i eu ajung aproape de 60 de ani la cel de
corespondent, d atorită unC'i împrejurări vitrege cunoscute. Din uitarea
şi dispreţuirea in care trăiam, d-ta, scumpe prietene, ai voit să mă scoţi
cu orice preţ şi ai re uşit Te felici t pentru curajul tău şi pentru elanul
tineresc de id ealism care îţi stăpîneşte sufletul. Fără aceste puteri psihice
nu se poate face vreo propăşire în sînul unui neam, al unei ţări. Sunt
-

.

.

,

,

.

,

.

fericit că pot constata că mai există la noi insule de idealism în oceanul
dezlănţuit de furtuna urilor şi a nedreptăţilor.
Iţi trimit alăturatele patru pagini cu i ndi ca ţia titlurilor şi a lucră
rilor mele.

Te rog să transmiţi distinsei mele colege ş i scumpei tale soţii să
rutări respectuoase de mînă. Soţia mea vă trimite la amîndoi mulţumiri
le sal e vii.
Cu o cordială strîngere' de m înă

O. Tafrali
R.\USR, S 1 7(2)/XXVIII
III
laşi 28 m ai 1 936
Mult stimate coleg �i scum}X' pri eten

,

N-am cuvinte ca să-ţi mulţum esc pen tru tot ce ai făcut spre a fi
chemat în sînul Academiei';· Este un ges t pe care îl apreciază toată lu
mea de aici, care vede în d-ta un om superior, călăuzit de s e nti m e nte
alese şi de o minte excepţională.
Jţi sunt adînc îndatorat şi-ţi ramîn devotat toată viaţa. Admira
ţia mea că tre co legu l de copWiri c şi d0 vîrstă m atură a crescut ş i mai
mult, căci i s-a ad[lll ga t valoarea g"Pst u l u i nobil ş i a înaltf•i conce>pţii pc
care o ai despre cultura, şti i nţa şi sanct uarPle ei s u pPrioare.
T0 rog s[1-m i arăţi dacă trebuie' să mulţum0sc Acadl' m iei p E'n tr u
dlegerca
s-o fac.

mea,

dac�i

ac0asta

intr[•

în uza nţc•le ei

şi

în

cf'

f('}

tr0buie

Sunt multumit - reviu asupra acestei chestiuni
că pot da un
satisfăcător de acum înainte în străinătate, cînd prietenii mei
mă vor întreba : "cum se face cii alte academii te-au chemat în sînul
'or, iar AcadC'm i a ţării ta l e nu df1 nici un sC'mn de viaţă ?"' Era o situa-

răspun s
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tie penibilă pentru mine,

căci multe se puteau bănui, afară de reali
Late ostilitatea perpetu[t a lui Iorga. Şi cu toate aCC'Stf'a, nu resi mt în
m i ne o ură contra sa. Cît priveşte calificativul "grecotei", mă miră că
mi se dă tocmai de acela a cărui mamă este n[tscuUt Argyropulos, al că
J"U i bunic nu ştia decît greceşte. La A ten a acum cîţiva ani, dl. Iorga a
susţinut că se t rage din familia imperială a Paleologilor, că-i mai mult
grec deci decît altceva, locru pe care l-a trîmbiţat toată presa grf'acă.
Deci stau într-o bună tovărăşie în privinţa aceasta.
Mă supără însă un singur lucru : sunt unii oameni cari, tr-ecînd
peste toată activitatea mea culturală şi patriotică, voiesc să mă facă să
f i u străin în ţara mea şi să mă deie ca ex empl u minoritarilor, cari, sprf'
b i nel e naţiuni i române in care trebuif' într-o zi să se contof)<'illscă, ar
dori să se d<'znaţionalizeze şi să se facă buni români. Orice s-ar zice, eu
aparţin prin opera mea culturii româneşti iar prin sentimentele şi acti
vitatea mea socială şi politică ţ[t ri i româneşti, iar resentimentele şi pă
rerile lui Iorga sunt o dovadă că nu s-a ridicat sufleteşte acolo unde a r
trf'bui să fie.
Dar îndt o dată , îl iert şi voi fi în orice prilej drept cu el, fără a
renunţa la libf'rtatea mC'a de gîndire şi la o activitate dreaptă în dam e
ni ul ştiinţei.
Te rog să prezinţi, doamnei Petrovici expresiunea deosebitei mele
recunoştinţe. Soţia mea vă trimite la amindoi viile sale mulţwniri.
Cu dragostl' ş i tot dpvotamentul
,



O. Tafrali
P.S. Despr(' decan a t nu SC' mai aude nimic. D. Botez ar fi spus cînd
v a vota. Să dea Dumnezeu ! C hei a este însă tot la D-ta. Dacii
o face, va fi ca s<'i n u te supere prea mult. Eu sunt hotărît, d a cii mă a l eg,
sâ nu m[t ating de nici un coleg, oricît de osti l mi s-ar fi a r ăt a t
va

cc't m ă

.

O.T.

BARSR,

S 1 7 (3)/XXVIII
4
Ia�i.

5 octombrie'

1 9:n

Scumpe Ionel,
Scrisoarea ta mi-a fiicut mul t bin�. Mi-a dat c ura j şi î n crede re .
Am p l;-"t cen•a s{t te ammţ că, cred dt am scăpa t de primejdi a unei

operaţii. IctPrul a cedat, în sfîrşit, acum patru zile şi am reluat loc u l
înlăuntrul ras(•i albe, ab<tndon înd p e cea a Extrem u l u i Ori e nt . Ana
l i z< l f.cicutit' p e n tr u constatarea funcţiu n i i ficatului, a dat u n rezu ltat foar
m P !_t

tt:

mi

bun ficat u l este normal, iar icterul se d a toreşt e
..; -:: recomuncl{l l i n i ş te şi o activ itate mai redu s ă .

unui calcu l . Totuşi
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Vai ! nu voi fi lăsat în pace !
Dragă Ionel, toată vara, pe cînd toţi erau absenţi din Iaşi, cu toa
tă boala mea, am rezolvat sute de hîrtii - nu numai ale facultăţii noas
tre, dar şi ale rectoratului ca singurul decan aflător în localitate. Unf'l�
din aceste din urmă erau foarte însemnate privind dărîmarea aripii rec
toratului, aducerea la Iaşi a fondului de 2 8 milioane, etc. Eram bun
să fac toată treaba aceasta ! Indată însă ce a venit ziua de 1 oct., a apo.i 
rut veşnicul domn Iancu Botez. A început, fără să mă întrebe, să se facă
stăpîn pe decanat, să semneze hîrtii pentru minister, statele, etc. şi cău
tînd să mă oblige să-i dau şi extrase pro domo din registre, care puteau
f'ă mă compromită cu totul fiind vorba de un proces.
M-am opus, am făcut gălăgie şi, cum actele semnate de d-sa, eu
fiind în Iaşi, n-aveau valoare, am restabilit drepturile mele legale.
Dar purtarea aceasta nu-i umană, e cea a rechmilor, care maninca
Je viu pe un congenar căzut rănit. Acum d-sa îmi dă sfaturi prin prie
wni să olec in străinătate... ca să-mi caut de sănătate ! Ce bine imi
vrea, bietu� !
T1tă mediul în care trăiesc ! Mă aştept la alte lovituri ! In cele trPi
vizit�... pe care mi le-a făcut d. Botez, însoţit de d. Iavorschi, m-a tortu
rat, m-a enervat mult şi doctorul cind a venit în plină discuţie, văzin
du-rr.ă transpirat şi livid, mi-a strigat pentru numele lui Dumnezeu,
vrei să te ucizi ! Trei zile a fost primejdia ca icterul să se întoarcă
inapoi !
Nici o milă, nici o umanitate ! Şi ăştia sunt cei ce ne conduc :;i
.au pretenţii de· oameni civilizaţi !
Eu sper, ca la 10 oct., să vii să mă vezi şi poate să luaţi masa cu
nui, împreună cu d-na Petrovici. Ne-ar face o nespusă plăcere. Ne veţi
povesti de petrecerea dv. în Franţa şi de succesul mare ce l-ai avut la
Paris.
Sărutări de mînă doamnei Petrovici. Soţia mea vă trimite la amin
doi amiciţiile sale.
Te sărut devotat,
O. Tafrali
BARSR, S 1 7(4)/XXVIII
Aceasta a fost ultima scrisoare adresată lui Ion Petrovici, deoarece,
la 5 noiembrie 1 937, ora 1 0, Orest Tafrali s-a stins din viaţă la clinica
a II-a chirurgicală a spitalului Sf. Spiridon din Iaşi.

N O T E

+

1 O. Tafrali, Thessalonique au XIV-e siecle, Paris, 1913, X X V I
3 fig. şi Topographie de Thessalon:ique, 'Aaris, 1 913, X I I + 220 p .
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reprezentau teza sa de doctorat la Sorbona. O recenzie deosebit de favorabilă a
publicat şi unul din cei mai mari bizantinologi, Ch. Diehl, în Revue des Etudes
Grecques, XXVII, 1914, p. 222-223, iar la recomandarea lui A. Puech, O. Tafral i
a fost premiat de ,.Association pour l'encouragement d es etudes grecques"� o apre
ciere asemănătoare venind şi din partea Academiei de inscripţii şi beletristică.
2 Asupra vieţii ş i activităţi lui O. Tafrali vezi : A. D. Xenopol, Lucrările
d-lui O. Tafrali, profesorul de arheologie de la Iaşi, în Noua revistă română, XV,
l914, nr. 1 1 , p. 167 (şi Evenimentul, XXII, 1914, nr. 22, p. 2) ; M. Vătafu, Oreste
Tafrali (1876-1937), în Gînd românesc, V, 1937, nr. 1 1-12, p. 625-626 ; 1. Minea,
Orest Tafral i, în Anuarul Universităţii pe anul academic 1937-1938, Iaşi, 1939,
p. 35-40 ; Em. Condurachi, Orest Tafrali, in Arheologia Moldovei, VI, 1969, p.
337-338 ; A. Golimas, Din activitatea profesorului O. Tafrali, în Revista muzeelor,
3/1969 p. 2 17-218 ; St. Bujoreanu. Despre activitatea lui O. Tafrati, în
AUAI,
XIII, 1976, p. 225-230 ; I onel Maftei, Oreste Tafrali (1876-1937), in Personalităţi
ieşene, Il, p. 269-270 ; Rodica Radu, Profesorul Orest Tafrali - personalitate a
vieţii spirituale ieşene, in Cercetări istorice, XII-XIII, 1981-1982, p. 669-682 ;
L. Kalustian, O. Tafrali, in voi. Simple note, III, Bucure.5ti, 1983, p. 80-84 ş.a
3 In afara celor două menţionate, Tafrali a mai publicat : Thessalonique
des origines au XIV·e siecle, Paris, Ernest Leroux, 1919.
4 Rodica Radu, op. cit., p. 681.
5 Aluzie la Vasile Pârvan.
6 In şedinţa generală a Academiei din 26 mai 1936, O Tafrali este ales mem
bru corespondent la secţia literară (20 voturi pentru, din 26 exprimate). Raportul
a fost citit de 1. Petrovici. Cf. AAR-Dezbateri, LVI, 1937, p. 159-160.
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A(.'Ti\ MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
VII-VIII, ; 1985-1986

RECENZII
ANDREI CORNEA, Mentalităţi culturale şi forme artistice in epoca
romana-bizantină (300-800), Ed. Meridiane, Bucureşti, 1984, 30 4 p.

Fascinantă prin complexitatea problemelor pe care le ridică, epoca
romana-bizantină constituie un subiect predilect în literatura istoriogra
fica, fapt firesc dacă ne gîndim la interesul puternic pe care ea îl suscită.
Investigaţiile privind structurile social-politice, economice, culturale vin
să contureze o imagine mai clară a timpului istoric invocat şi deschid,
in acelaşi tim):, căi pentru alte demersuri.
O asemenea întreprindere, dintr-o perspectivă originală, dar fără
pretenţia unei "răsturnări" (p. 10) spectaculoase a achiziţiilor de pînă
acum, îşi propune Andrei Carnea in noua sa contribuţie (cea dintii a
fost "Primitivii" picturii româneşti) la colecţia "Curente şi sinteze"
scoasă de Editura Meridiane : Mentalităţi culturale şi fonne artistice in
epoca romana-bizantină (300-800). Alegîndu-şi ca modalitate de abor
dare genul eseistic, autorul îşi concepe arhitectonica ideatică in jurul
fenomenului cultural bizantin, dezvoltat "intre reperele cu totul apro
ximative ale anilor 300 şi 800", propunîndu-şi ca finalitate o "imagine . . .
coerentă ş i globală" (p. 7 ) asupra acestuia. Printr-o extrapolare îndrăznea
ţă a noţiunii matematice de "funcţie", A. Cornea observă o scindare a
culturii din perspectiva a două funcţii : una individualizantă, ce "con
struieşte, identifică şi precizează personalitatea umană in individuali
tatea acesteia" ; alta cristalizatoare, ce "coagulează, structurează şi mar
chează un grup" (p. 22). Urmărind transformarea !)i constituirea grupu
rilor, cultura cristalizatoare, spre deosebire de cea individualizantă, "reu
tilizează", prin normă, formalism stilistic, presiune psihică şi structură
ordonatoare, zestrea culturală moştenită, supunînd, in acelaşi timp, ma
terialul uman unui proces de trecere, de iniţiere (cap. II). Odată ,,mode
lul cultural" schiţat, autorul încearcă "aplicarea" lui "la cazul societăţii
şi culturii bizantine" (p. 39). Şi întreprinderea, departe de a fi incontes
tabilă în toate laturile sale, propune un mod de decodare a unor reali
tăţi romano-bizantine în consonanţă cu modelul revendicat ; inchierile,
fără a fi tranşante, invită la reflecţie. Lumea bizantină din sec. IV-IX
i se înfăţişează autorului ca o societate în care predomină grupurile,
i ar cultura devine "program de raliere" (p. 93) a maselor "într-un corp
organizat şi bine ierarhizat" (p. 49) ; aşadar o civilizaţie în care con
ştiinţa colectivă �tă in centrul "actului de invstigaţie existenţială", o
ec clesioc raţie, cum o numeşte autorul (p. 49) . Acestui nivel socio-cultural
(cap. IV) i se circumscrie cel al sistemului de comunicare (respectiv al
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro

512

RECENZU

performanţelor stilistice înregistrate de filosofia, ştiinţa, istoria, arta
bizantină (cap. V), precum şi cel mental, spiritual (cap. VI). Toate aces
te paliere oferă o imagine a modului în care cultura cristalizatoare s-a
făcut simţită în epoca supusă investigaţiei. Eşafodajul pe care îl clădeşte
A. Cornea lasă, cum spuneam, cîmp deschis reflecţiei. Aspectele privind
originalitatea culturii bizantine, decadenţa societăţii antice din sec. III
IV, caracterul nivelator şi integrator al artei bizantine invită la discu
ţie. Scrisă într-un stil elegant, accesibil, aşa cum ni se dezvăluie din
cele şase capitole (I, Dreptul la eseu ; II, Două funcţii ale culturii ; III,
Societatea ecclesiocratică ; IV, Societate şi cultură ; V, limbaj şi stil ; VI,
Cristalizarea ca proces spiritual), cartea pe care o consemnăm e o reuşită
deplină, una vădind iarăşi valenţele deschise ale cercetării fenomenu
lui istoric bizantin.

Nelu Zugravu

VICTOR SPINEI, Realităţi etnice şi politice în Molova Meridională
in secolele X-XIII. Români şi turanici Ed. "Junimea", Iaşi, 1 985
Binecunoscut tn literatura istorică românească prin numeroase stu
dii şi articole, ca şi printr-o lucrare fundamentală asupra spaţiului est
carpatic tn zorii epocii medievale (Moldova în secolele XI-XIV, Edi
tura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1 982), istoricul şi arheologlll
Vicior Spinei ne oferă o nouă contribuţie asupra perioadei istorice pe
care, cu abnegaţie şi competenţă, o studiază de mai multă vreme. Lu
crarea, intitulată Realităţi etnice şi politice în Moldova !\lerid.ională în
secolele X-XIII. Români şi turanici, Editura Junimea, Iaşi, 1985, îşi
propune "o retrospecţie a raporturilor dintre români şi grupurile umane
rnigratoare turanice, derulate cu începere din secolul al X-lea şi pînă
la marea invazie mongolă din ani 1241-1242 în jumătatea meridională
a Moldovei" ; regiunea respectivă a fost, în opinia autorului, "principala
scenă a spaţiului românesc, unde societatatea locală s-a intersectat cu
triburile turcice de stepă, atrase de condiţiile prielnice de trai oferite
de păşunile bogate de la nordul Dunării Inferioare" (p. 1 1).
Bazat pe o cunoaştere profundă a exegezei istorice, pe o critică
judicioasă a izvoarelor scrise, pe o analiză extrem de pertinentă a rea
lităţilor arheologice, ca şi pe folosirea atentă a datelor lingvistice, Victor
Spinei ajunge la încheieri ce se dovedesc un bun cîştigat pentru istorio
grafia noastră, antrenată în efortul de clarificare a unei etape definitorii
a istoriei teritoriului românesc de la est de Carpaţi.
Pentru definirea mai corectă a condiţiilor în care s-au desfăşurat
contactele autohtonilor cu grupurile nomade, autorul s-a oprit in pri
mul capitol al lucrării asupra raportului dintre mediul geografic şi fachttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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antropic. Aflată la confluenţa extremităţii vestice a stepelor Euro
cu Cîmpia Dunării de Jos, Moldova Meridională a oferit, prin an
samblul elementelor de ordin geografic, condiţii naturale prielnice dez
voltării comunităţilor omeneşti ; valorificarea acestor condiţii însă a re
venit populaţiei româneşti sedentare, în timp ce, pentru neamurile noroade
.lcest spaţiu a fost un teritoriu de sălăşluire temporară şi un "drumf'
"de trecere" "spre Peninsula Balcanică şi spre Cîmpia Dunării de Jos".
Cea mai elocventă dovadă a acestei realităţi este faptul că aşezărHe
populaţiei româneşti se găsesc dispuse "in toate formele de relief ale
�--r:aţiului carpato-nistrian, exceptînd înălţimile montane", pe cînd no
mazii "aveau preferinţe numai pentru relieful de cîmpie şi de luncă",
(p. 148), unde găseau condiţii prielnice modului lor de viaţă.
Cel de-al doilea capitol al lucrării ia în discuţie evenimentele poli
t ice care au afectat spaţiul carpato-nistrian in primele trei secole
ale mileniului al II-lea. Această perioadă de timp se caracterizează,
pentru estul Europei, printr-o efervencenţă politică deosebită, dominată
de scurgerile ultimilor valuri migratoare venite dinspre est şi de rapor
turile lor cu entităţile geopolitice învecinate. Cercetătorul ieşean se opreş
te cu multă atenţie asupra acestor mişcări etnice şi relaţii politice, pe
care le priveşte pe o arie geografică foarte largă şi in toată complexita
tea lor ; nu dorim să ne oprim asupra lor. Reţinem însă citeva opinii ale
autorului asupra unor probleme ce constituie, încă, subiecte de contro
versate discuţii în istoriografia română şi străină. Astfel, pentru secolul
al IX-lea, V. Spinei nu exclude o posibilă dominaţie "temporară" a bul
garilor la nordul Dunării (p. 50), dar respinge categoric interpretările
forţate privind intinderea ţaratului bulgar in sec. IX-X pe aproape in
treg t�ritoriul României actuale_ şi atribuirea culturii Dridu "exclusiv
bulgarilor" (p. 50-5 1 , p. 64). De asemenea, istoricul ieşean ia atitudine
impotriva "unei noi şi elucubrante ipoteze în legătură cu etnogeneza şi
provenienţa românilor" pusă de curind in circulaţie de Gyorgy Bodor
şi Lâszl6 Râsonyi. Istoricii maghiari, pornind de la considerentul cu
totul hilar că "etnonimele Blac (Blaq) şi Vlach ar desemna două popoare
distincte, primul de origine turcică, iar cel de-al doilea de obîrşie neola
tină", susţin că toate atestările din izvoarele narative şi aulice referi
toare la Blaei, Blasi etc. "privesc un neinsemnat trib turcic denumit bulag
din uniunea tribală a karlucilor, ce locuia iniţial in zona Munţilor Ural
şi in Baskiria" şi care ar fi migrat in sec. al WI-lea e.n. împreună cu
onoguro-bulgarii (p. 56). Arătind, pe drept cuvint, că "nu există nici
cel mai mic indiciu narativ sau arheologic că tribul bulgar s-ar fi de
plasat vreodată din patria lui spre regiunile carpato-balcanice" şi că,
chiar dacă ar fi făcut-o, "rămîne o enigmă cum un grup neinsemnat s-a
putut menţine neasimilat citeva secole printre alte triburi numeroase şi
puternice... chiar şi după creştinare", Victor Spinei conchide : "toată
construcţia argumentaţiei lui Gy. Bodor şi L. Răsonyi este de o epatantă
şubrezenie şi tendenţiozitate, o aventură pe un teren dominat de preju
decăţi inabil disimulate" (p. 57).
asiei

C·da.

:a• coala a
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In ceea ce priveşte teoriile conform cărora, în sec. al XII-lea ' teri.
tori1le est-carpatice, în speţă Moldova Meridională, s-ar fi aflat sub stăpînirea cnejilor halicieni, kievieni sau a Bizanţului, autorul le respinge,
demonstrînd cu argumente istorice şi arheologice că românii se aflau sub
obedienţa politică a triburilor cumanice (p. 80). Remarcăm, de aseme
nea, şi consecvenţa cu care, şi în această lucrare, autorul susţine origi
nea turcică a brodnicilor menţionaţi în sec. al Xliii-lea (p. 87-88). ca
şi identificarea Blokumennilor (Biakumen-ilor) menţionaţi în sec. XI cu
românii (p. 67-68).
în ansamblul evenimentelor ce se derulează în spaţiul est-eur-o
pean in i ntervaiul delimitat de exodul ungurilor din 895/896 şi aC('Ja
al mongolilor din 1241-1242 un loc aparte îl ocupă interferenţa popu
laţiei cu triburile turanice în migraţie. Raporturile dintre cele
două
populaţii se desfăşoară însă sub semnul unei evidente diferenţe de struc
tură : pe de o parte, sedentarismul agricol al românilor, pe de alta, no
madismul pastoral al 1llranicilor. Analizei acestei relaţii antinomice, sur
prinsă de V. Spinei pe baza unui strălucit studiu comparativ-istoric, îi
este rezervat cel de-al treilea capitol al cărţii. Contrastele dintre românii
sedentari şi turanicii nomazi apar la toate nivelele : demografic (o netă
superioritate a elementului românesc), mod de trai (sedentarism româ
nesc - nomadism ecvestru şi războinic turanic), economic (economie
complexă, specifică populaţiei autohtone - îndeletniciri unilaterale şi
casnice caracteristice migratorilor), social-politic (diferenţă netă intre
obştc>a româneasci't - unitate social-politică superioară de organizare şi ginta patriarhată ca "principal nucleu de organizare socială a tura
nicilor nomazi"), religios, cultural, lingvistic.
Aceasttt realitate istorică şi-a pus pecetea în bună măsură asupra
contactelor şi interferenţelor ce s-au stabilit între români şi migratori.
prezentate de autor în capitolul al IV-lea al lucrării. Trebuie precizat
faptul că, aflată in calea marilor mişcări etnice din primele trei secole
ale mileniului II şi a evenimentelor politice care le-au însoţit, populaţia
românească autohtonă a suferit perturbări în dezvoltarea sa demografi
că, politică, economică, socială, culturală. Astfel, sub raport demografic,
comunităţile româneşti au suferi t pierderi însemnate şi, în acelaşi timp,
au fost nevoite ca, pe m ăsura crC'ştf'ri i presiunii şi a numărului migra
tarilor, să se deplaseze spre zone mai puţin prielnice pentru desfăşura
rea corespunzătoare a traiului (p. 1 4 9 , 1 5 7). Acest fapt ca şi obligaţiile
la anumite prestaţii tributare au afectat nPgativ planul dezvoltării socia
le, "unde structurarea după avere a membrilor o bşt i l o r a fost tempori
zată" (p. 1 57). În fine, particularităţi ale contactelor româno-turanice se
reflectă şi în to poni m i a onomastico-medievalt1 şi termi nologia de uz co
mun de origine veche turcică.
Este de reţinut reticenţa îndreptăţită cu care V. Spinei
i nfluenţa turanicilor asupra

orga n i z ăr i i

social-politice

a

priveşte

com unităţilor

româneşti (respectiv pătrunderea unui număr mare de tura n ici în clasa

boierească românească şi rolul lor în gPneza statelor feudale), precizînd,
pe baza unei analize atente, cii onomastica

sec.

XIV-XV nu poate fi
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i n vocată ca un argunwnt indiscutabil în susţinerea tezelor mai sus men
\ionate.
Lucrarea mai cuprinde un substanţial rezumat în franceză, un mate
rial ilustrativ sugestiv �i indici, care îi ridică ţinuta ştiinţifică.
Indiscutabil, noua carte a lui Victor Spinei se înscrie ca o realizare
valoroasă a frontului nostru i s tori ografic, venind să reliefeze o dată în
plus prestigiul !jcol i i istorice il�!'!Pn('.

Nelu Zugravu

ALEXANDRU :\ N DHONIC, la�ii pînă la mijlocul secolul ui
".J u nimea"', Ia�i, 1986, 142 p.

XVII-lea. Geneză şi evoluţie, F:d.

al

Istoricii care s-�l ll ocupat cu studiPrPa evului mediu au acordat o
atenţie deosebită oraşelor, deoarecp acestea au avut un rol insemnat in
structura societăţii feudale pri n capacitatea de a concentra in perimetrul
lor in teligenţele. tehnicile> - energii care ('rau capabile să genereze pro
!]resul. În bogata literatură referitoare la fenomenul urban din centrul
şi apusul Europei sînt abordate aspecte legate de geneza, dezvoltarea
�i rolul complex jucat de oraş de-a lungul secolelor. Aceleiaşi probleme
se pun şi în legătură cu oraşul medieval extra-carpatic, însă ele nu pot
fi studiate cu aceeaşi uşurinţă deoarece sursele de informaţii pentru acest
spaţiu sînt mult m ai sărac('. Aşezată "în calea răutăţilor", Moldova a
fost de nenumărate ori pustiită, oraşele ei incendiate, pîrjolul mistuind
casele şi avutul orăşenilor, iar, o dată cu acestea, şi hrisoavele pe care
le aveau. Dispariţia documentelor scrise a obligat pe istorici să recurgă
la nlte surse de informaţii. în aceste condiţii s-a impus cercetarea arheo
logică a principalelor cf'ntre urbane din Moldova, rezultatele investi
g:1ţiilor fiind cunoscut(', pînă în prezent, din numeroase studii şi, în ulti
ma vreme, din unele monografii, cum este recenta carte a istoricului şi
arheologului medievist Alexandru Andronic.
Oraşul Iaşi s-a bucurat de mai multe lucrări consacrate devenirii
lui de-a lungul secol('Ior, dar, spre deosebire de acestea, autorul volu
mului în discuţie foloseşte ca primă sursă de informaţie izvorul arheo
logic, cu scopul, mărturisit, de a lămuri problemele legate de geneza şi
evoluţia Iaşilor. AutoruL de fiecare dată, susţine datele rezultate din in
vestigaţiile arheologicr cu i nforma ţ i i culese din izvoarele scrise.
Deşi structurată pc şapte capi tole, cartea nu apare fragmentară ,
părţile ei îmbinîndu-se logic, necesar. în capitolul referitor la Istoriogra
fia problemei autorul a i nclus în subcapitole bine conturate, rezulta
tele cercetărilor istorice şi arheologice din trecut, ale celor sistematice
de teren din aria oraşului şi împrejurimi precum şi i nvestigaţiile arheo
logice de salvare şi sistematice din ultimile decenii.
,
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După descrierea Cadrului fizico-geografic în care s-a format aşe
zarea şi care s-a dovedit a fi deosebit de favorabil, autorul prezintă, în
cel de al treilea capitol, Locuirea pe teritoriul laşilor pînă în feudalismul
timpuriu, toate descoperirile arheologice din spaţiul amintit incepind cu
vestigiile de vieţuire din paleolitic şi continuînd cu cele din neolitic foarte bine ilustrate pen tru cultura Cucuteni - din perioada de tran
ziţie de la neolitic la epoca bronzului, din epocile bronzului şi fierului,
de la începutul epocii migraţiilor popoarelor şi pînă în feudalismul tim
puriu, reliefînd, în mod deosebit, resturile aşezării rurale de la Iaşi, de
pe locul fostei curţii domneşti, datînd din secolele X-XIII.
Un elemen t deosebit de controversat în istoriografia problemei l-a
constituit Numele laşilor, căruia i se consacră în economia cărţii un
capitol. Autorul respinge, pe baza unei serioase documentaţii, unele
teorii, printre care şi aceea a identificării aşf'zării de pe m alul Bahluiului
cu municipium iassiorum menţionat în inscripţiile romane din secolul Il
e.!� .. deoarece toate acestea aparţin iaşilor din Pannonia Superior, muni
cipiul respectiv localizîndu-se în anticul Aquae Balissae din Croaţia. Au
torul împărtăşeşte părerea acelor cercetători care consideră că la baza
toponimului laşi stă un antroponim. In sprijinul acestei teze au fost in
vocate şi datele arheologice care atestă faptul că la baza aşezării urbane
a stat un sat care şi-a luat numele de la intemeietorul sau stăpînul său.
Descoperirile arheologice datînd din secolele XIV şi XV sînt anali
zate în capitolul Inceputurile vieţii urbane la Iaşi. In acelaşi cadru se
discută şi fragmentul din Cronica 1 a No�·gorodului, în care sînt menţio
nate oraşele din Moldova incluse în "Lista oraşelor ruseşti îndepărtate
şi apropiate". Pe baza unei serioase argumentaţii, autorul încadrează
fragmentul în discuţie între anii 1 388 şi 1391. In deplină concordanţă cu
datele scrise, cele arheologice fac dovada că Iaşii au păşit în faza urba
nizării la sfîrşitul secolului XIV, fenomenul continuîndu-se şi în primele
decenii ale veacului următor.
Evoluţia aşezării urbane de la Iaşi în secolele XV-XVI este ur
mărită cu deosebită atentie, autorul observînd, în această vreme, o acce
lerare a procesului de urbanizare, proces determinat de dezvoltarea meş
teşugurilor şi a schimbului de mărfuri. Intervenţia directă în viaţa tir
gului a lui Alexandru cel Bun, care a ridicat, in marginea aşezării, prima
construcţie de zid a curţii domneşti (din faza 1), a dat un impuls deosebit,
şi uşor sesizabH., localităţii. Săpăturile arheologice au avut drept urmare
dezvelirea unei i mportante părţi a curţii - in care a fost surprinsă şi lăr
girea ei în faza a 11-a, datînd din vremea lui Ştefan cel Mare. Incepind
din această vreme. curtea domnească, extinsă şi fortificată cu ziduri
puternice şi bastioane pătrate, reprezintă Cetatea laşilor.
Ultimul capitol al lucrării se intitulează Iaşii - capitaHi a Moldo
vei. Autorul analizează, în primul rind, descoperirile arheologice de pe
teritoriul aşezării care ilustrează dezvoltarea pe toate planurile a oraşu
lui, luîndu-se în considerare şi schimbarea statutului său. O atenţie cu
totul deosebită este acordată problemelor legate de curtea domnească,
care a funcţionat, cu unele rare intreruperi, ca reşedinţă a dGmnilor in
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capitala Moldovei, din a doua j u m ăta te a Sl'colul ui XVI, a�a cu m o dovf'
desc cercetările arheologice' �i datele documentelor scrise.
Autorul demonstrează că in vremea lui Vasile Lupu, atît oraşul , cît
şi curtea domnească au cunoscut o perioadă de înflorire. Săpăturile ar
heologice au scos la lumină bastioane patrulaterale masive, din zidărie
de piatră, flancînd curtea ex terioarft, reprezentînd faza a III-a, confir
mîndu-se, în acest fel, existenţa la Iaşi a unei fortificaţii medievale, care
a fost reprodusă în stampele de epocă şi descrisi't de călătorii străini.
Alexandru Andronic valorifică, în mare măsură, bogatul şi variatul ma
t erial arheologic descoperit, evidenţiind nivelul de viaţă al orăşeni lor.
precum şi luxul curţii domneşti din secolul XVII, cînd Vasile Lupu a
împodobit-o cu plăci de faianţă decorativă de interior, de tip Isn ik şi
Kutahiya, căutînd sii se imite interioarele palatului Top-Kapi Serai di n
Constantinopol.
In capitolul respectiv se subliniază fapul 6i. descoperirile arhPo
logice de pe teritoriul Iaşilor sînt confirmate de unele documente din
secolul XVIII,printre care se numără şi cf'le douit planuri din 1 769 şi
1 790 ale oraşului întocmite de topometrii militari ruşi în cursul campa
niilor antiotomane din Principate.
In Concluzii autorul sintetizeazii. istor·ia oraşului Iaşi începînd cu
<�sezarea rurală medievală, care s-a dezvoltat, treptat, ca o piaţă loc..:1J ă,
spre care gravitau satele din j ur şi care a devenit, cu timpul, un centru
meşteşugăresc însemnat şi un punct de schimb atît al mărfurilor locale
cît si a celor străine. Ridicarea curtii
' domnesti
· în secolul XV a însPmnat
pentru viaţa urbană un impuls. se remarcă faptul că, spre deosebi rP de
alte aşezări urbane din Moldova, Iaşii au evoluat, în general, pc o l i nie
ascendentă, deşi a cunoscut şi m ulte distrugeri provocate de mari in
cendii. PcrspectivPle ce se deschideau în faţa acestei aşezări au detPr
m i nat pe domnii Moldovei să-şi fixeze, din a doua j umătate a secolului
XVI, reşedinţa statornică la Iaşi, oraşul jucînd, de aici înainte, rolul de
l'H pi ta la ţii ri i .
Perioadele istorice care s-au succedat JX' teritoriul Iaşilor, dar mai
alPs intervalul secolelor XIV-XVII, cînd aşf'zarea s-a dezvoltat ca cPn
tru urban, sînt deosebit de bine ilustrate printr-un bogat şi variat matP
rial arheologic, care se constituie în documente de necontestat.
Rod al unor îndelungate cercetări arhrologice sistematice, efectuate
ne tNitoriul oraşul ui Iaşi , între anii 1 952 şi 1 982, de un colectiv d0 ar
h eologi de la Institutul de Istorie> şi Arhrologie .,A. D. Xenopol" din Iaşi.
condus chiar de autor, volumul publ icat arf' meritul d0 a fi reuşit sit pr('
zintC', pe modelul Iaşilor, mecanismul complex al apariţiei şi dezvoltării
unui centru urban important al statului feudal Moldova.
Recentele cercetări arhe>ologice prilejuite de lucrările edilitarp de
amploare din zona centrală a oraşului Iaşi au crPat posibilitatea dPsco
peririi unor n oi vestigii istorice. Astfel, zestrPa de> documente arheolo
gice privind istoria oraşului Iaşi creşte continuu, fapt ce ne facP s;'i
sperăm că într-un v i i tor apropiat n o i şi noi l ucr[lri vor vedea lum i na
tiparului, îmbogăţind datele cuprinse în cartea lui Alexandru Andronic.
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indiscutabil una dintre lucr f1rile de referinţă, închinată fostei capitale

a M oldovei medievale.

SttlJa Chept�a

GH. F. CEBOTARENKO, Sorokskaja
Chişinău, Ed. ,.Ştiinţa", 1 984, 80 p.

krepost' -

pa mjatnik

stariny.

După cum este bine ştiut, atit de către specialişti, cît şi de marele
public , una din cetăţil e medievale moldoveneşti care s-a m enţinut într-o
stare exterioară aproape identic[t cu a c('{'a din momentul edificării ei de
�.:ătre Petru Rareş, este CC' ta tea de piatră Soroca, de pe malul drept a l

Nistrului .
Monument de arhitectur[t militară renascentist[t, cu analogii în con
strucţi i s i mi la re în Italia din prima j u m [t ta te a secolului al XVI-lea,
cetatc·a Soroca, recent resta ur at ă, a fucut obiectul unor ample cer cetări
istorice' şi săpături arheologice sistematice, ale căror principale rez ul tat e
au i n t ra t de mult în circuitul ştiinţific, datorită activităţii susţinute de
Gil. F. Cebotarenko, a cărui carte, plină de noutăţi, îmbogăţeşte m n oaş
ten·a trecu tul u i istoric al Moldovei medievale.
Structurată echilibrat, carlC'a c uprind l• un i storic al cetăţii (p. 540), cercetările arheologice (p. 4 1 -75), cu rezultate deosebit de i m por
tante, care au evidenţiat în primul rînd existenţa unei cetăţi anterioare
din pămînt şi lemn, confirmîndu-se, as tfel, ştirile documentare din vre
mea lui Ştefan cel Mare în care se m enţionează u n "Coste pîrcălab So
roci"', închcindu-se cu o bibliografic (p. 7 ti-� 77) şi succinte rezumate în
l i mbi l e englezii şi fr ancez ă (p. 78).
Istoricul edificării fort[•reţei de piatr[• "ca o strajă împotriva p[tgî
nilor", adică în primul rînd a Tătarilor IIoardei de Aur, cît şi a celor din
Crimeea, vasalii Turcilor, rC'lPvă data construirii primei cetăţi a Sorocii,
de pămînt şi lemn, apoi a construirii cetăţii din piatră şi a etapelor de
refacere ale a cestC'ia. Deasemenea, a u to ru l prezintă şi viaţa ci ta di n ă a
garnizoanei pe baza datelor oferite de dPscoperirile arhPologice i nsistînd
ş i asupra i mporta n ţ ei acestei fo rt i fi c a ţ i i di n punct de v e de r e militar,
tactic şi s tra t egi c în co n d i ţi ile artei m i l i tare nwdieva le, europ<•nc şi p o 
litico-ad ministrative în cadrul V oi evodatu l u i Mol dovl'i.
Precizările pertin('nte a [p au to r u l u i Sl' b a z p a z ă pc datele arheolog i 
ce obţ i n u t e prin propriile sal(' ccrcdări, care au conti n ua t pe cele în ce 
put• , de arhitectul V. i\. VoiţC'hovsch i , prC'cum şi pc• i nfor m a ţ i a izvoare
l or scrise, documentare şi narative. AWturi de bibliografia i n d icată de
autor d i n care nu lipsesc cronicarii Grigorc UrPche, Miron Costin, Ion
NC'cu l ce , Dimitrie Cantemir. m C" n ţ i o n {• m Cronica Ghiculeştilor ( e d. N.
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Comariano - A. Cioran) privind rolul cetăţii Soroca i n cadrul războiu

lui contra turcilor încheiat cu pacea de la Carlovitz ( 1699), precum şi lu
crarea lui Dimitrie Cantemir, Viaţa lui Constantin Vodă Cantemir, cu
precizări privind fortificaţia ca atare şi asedierea acesteia de către turci
in 1 693. Deasemenea, pentru istoricul foDtificaţiilor medievale
româ
neşti prezintă importanţă şi lucrarea lui Al. Lapedatu, Consideraţiuni
istorico-arheologice asupra cetăţilor moldoveneşti (BCMI), 1 9 1 3, p. 57-

6 6) . Aceste completări pe care le considerăm absolut necesare privind
cunoaşterea în amănunt a monumentului in cauză, nu diminuează meri
tele ştiinţifice ale cărţii lui Gh. F. Cebotarenko, adresată, cum arătam la
·începutul rîndurilor de faţă,_, unui cerc larg de cititori.
Această versiune în limba rusă, cu o bogată ilustraţie alcătuită
din planuri şi relevee ale cetăţii,înscripţii pe pietre, arme şi unelte, pre
cum şi ceramică de interior şi de uz comun, întregind în chip fericit tex
tul, reprezintă o importanUt contribuţie ştiinţifică la cunoaşterea artei
militare medievale din Moldova în epoca lui Ştefan cel Mare şi a urma
!!ilo::- săi.

Alexandru Andronic

RADU-ŞTEFAN CIOBANU,

Ncagoe Basarab,

re�h, 1 986, 200 p. ("Domnitori ş i voievozi", vol. 29).

Ed. Militară, Bucu

Voi evodului Neagoe Basarab "acest Mare Aureliu al Ţării Româ

neşti , principe artist şi filosof", după expresia fericită a lui B. P. Hasdeu,

istoricul Radu Ştefan Ciobanu îi închină această lucrare, în preajma îm
plinirii a 475 de ani de la urcarea sa pc tronul Ţării Româneşti . In "cu
vîntul înainte" al autorului, care ne-a mai dat recent două interesante
lucdtri despre Vlad Ţepeş şi stolnicul Constantin Cantacuzino, apărute în
prestigioasa cole cţi e ,.Pe urmele lui.. .", se araU1 că locul lui Neagoe Ba
sarab este prin întreaga sa operă politică, economică şi culturală alături

dP m a ri i b[trbaţi ai neamului , Mircea cel Mare, Iancu de Hunedoara, Şte
fan �(·[ Mare. Mihai Viteazul ş.a.
l n mod obi ş n uit , opera lui Neagoe B asarab este ilustrată prin cel
pu t l n

dou[t remarcabile realizări, una în domeniul arhitectonic şi artistic
r:10numentul de cu l t de la Curtea de Argeş -, cealalt[t în domeniul
l it. • rar, lnvăţăturilc lui Neagoe Basarab către fiul său Th codosie, consi
deratJ. de Hasdeu drept ,,un falnic m onument de l it cra t u r <\ politică, fi
losofie şi elocwnţil la străbunii noştri". Aceste două creaţii de excepţie
s î n t atît de cu n o s cu t e , încît în mod firesc orice om de cultur[t le asocia
-

ză

m u lte

viaţa şi domnia v oi evo d ul u i muntean, omiţîndu-se, de cele mai
ori , alte realizări ale domn i e i S'Oile, aşa cum de fapt a remarcat şi
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autorul cărţii de faţă. Adresată îndeosebi publicului larg, lucrarea aduce
în circuitul ştiinţific o serie de elemente documentare in edite şi de inter
pretare personală a faptelor, toate bazate pe un bogat aparat critic, co
respunzător exigenţelor actuale.
Lucrarea oferă o imagine complexă, cît mai apropiată de realitate,
stabilindu-se şi coordonatele esenţiale ale domniei lui Neagoe Basarab.
Totodată, ea conturează premise pentru noi cercetări şi scrieri pe o temă
atît de incitantă. Volumul este structurat pe cinci capitole. Primul ca
pitol intitulat sugestiv Vremuri tulburi la Dunărea de jos se incheie
cu importanta concluzie unanim acceptată în istoriografia noastră
că
"Ţările române au reuşit veacuri intregi după căderea Constantinopolu
lui, să ducă o politică înţeleaptă, de echilibru, între puterile creştine şi
sublima Poartă. Astfel, cîrmuitorii statelor româneşti au putut să bene
ficieze de o perioadă de linişte evitînd transformarea ţărilor române in
paşalicuri şi să-şi menţină un regim de largă autonomie, în condiţiile
în care celelalte ţări sud-est europene fuseseră şterse de pe harta poli
tică a Europei" (p. 24-25). ln cel de-al doilea capitol se arată descen
denţa ilustră a lui Neagoe Basarab. Născut în 1481 sau 14tl2, Neagoe se v a
declara descendent direct din Basarab cel Tînăr (Ţepeluş), cu toate c�t,
în realitate, aparţinea puternicii familii a boierilor craioveşti. Adoles
cenţa viitorului domn coincide cu acea epocă învolburată din istoria Ţării
Româneşti, din a cărei politică se va inspira mai tîrziu şi pe care o va
continua creator atunci cînd va cîrmui ţara. Urcarea pe tron a lui Nea
goe Basarab, apreciată prin rejudecarea documentelor, infirmă mai ve
chea teză conform căreia domnul ar fi venit în scaunul Munteniei ca
exponent al Imperiului otoman. Studiile recente arată că în realitate
voievodul a fost ajutat să ocupe tronul de rudele sale şi că a înţeles di n
primul moment s ă continue politica tradiţională d e echilibru, evitînd
orice amestec străin în problemele interne. ln următorul capitol se evi
denţiază că acest ilustru domn a inaugurat un deceniu de pace şi armo
nie, indreptîndu-şi eforturile în direcţia realizării unui echilibru între doc
trina sa politică şi modul de guvernare. Sursele principale ale filosofiei
şi gindirii politice sînt desigur - nici nu se putea altfel în acea epocă religioase. Aceasta însă se întrepătrund şi sînt trecute prin filtrul firii
şi înţelepciunii româneşti, ale voievodului cărturar.
O atenţie specială merită lnvăţăturile lui Neagoe Basarab. care
deţin primatul in complexa artă a cirmuirii politice şi militare in sud
estul Europei, impunîndu-se mai ales prin caracterul ei de sinteză, stra
bătută de un ton propriu şi de o fluenţă fermecătoare aparţinînd liricii
medievale (v. Studiu introductiv semnat de D. Zrunfirescu şi G. Mihililit
lnvăţăturilc lui Ncagoe Basarab, Bucureşti, 1970, p. ,?-1 04).
Ilustraţia adecvată şi bibliografia selectivă întregind lucrarea, deşi a r
fi fost de dorit şi existenţa unui indice a cărui utilitate nu mai necesită
demonstraţie (şi de a cărui lipsă suferă întreaga colecţie). ln final, bunele
aprecieri se impun la adresa cărţii şi autorului, sperînd că este doar un
început în abordarea complexă - monografică - a epocii ilustrate de
principele-cărturar.

Nicolae Ionescu
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ALEXANDRU ZUB, De la istoria critică la criticism (Istoriografia
română la finele secolulu i XIX şi începutul secolului XX), Ed. Academiei

Republicii Socialiste România, Bucure�ti,

1985, 3 12 p.

O sinteză mai mult decît necesară, aproape indispensabilă unei
istoriografii preocupată de modernizar e şi racordare la valorile spiritua
le universale, a fost de curînd oferită de Alexandru Zub. Unul din cei
mai reprezentativi istorici contemporani, cu certă vocaţie de îndrumător,
mobilizator şi înnoitor, cercetătorul ieşean dovedeşte elin nou, altăuri de
marea lui pasiune pentru investigare, veritabile şi indispensabile dispo
n ibilităţi pentru sinteză. Şi această primă observaţie pentru simplul mo
tiv că întreaga producţie cărturărească a lui Al. Zub oferă certitudinea
unor reale intuiţii în depistarea valorilor, a unor cercetări bazate pe o
solidă cultură - pătrunsă de cele mai înalte sensuri umaniste -, căci,
a�a cum dovedeşte şi cartea de faţă, în demersul istoriografic e nevoie,
în primul rînd, de o perspectivă de ansamblu, o confruntare permanentă
cu marile şi cele mai noi producţii din alte zone geografice. Cu alte cu
vinte, Al. Zub are tot ceea ce se poate cere istoricului, şi în primul rînd
un larg orizont teoretic şi metodologie.

Pornind de la premiza, motivată de A. D. Xenopol încă � la sfir�i
tul secolului trecut, că fiecare epocă trebuie s[H?i elaboreze propria sin
teză, pentru simplul motiv că ea reflectă nu numai personalitatea cer
cetatorului, dar şi a unei generaţii, Al. Zub urmăreşte evoluţia spiritu
lu i critic în istoriografia românească începînd de la cea umanistă şi pînJ

la "şcoala nouă" de istorie, grupată în jurul Revistei istorice române.
In mod inevitabil, analiza abordează culmile, corifeii, adepţi ai imperati
vului proclamat de Ranke (adevărul "wie es eigentlich gewesen"), dar n u
0stc> lă�ată d P o parte nici, "modesta l egiune a erudiţilor", a "soldaţilor
de jertfă", cum i-a numit Iorga. Alături de Kogălniceanu, J iasdPu, Xc>no
pol, Iorga, Ondul, Bogdan ş.a., îşi găsesc locul istorici ca Th. Codrescu,
Ghi bănescu, Şt. Orăşanu, P. I. Cernătescu, Bonifaciu Flor es cu G. 1. Io
nescu-Gion, 1. G ăvănescu, P. Hâşcanu, J. Kalinderu, Al. Lapedatu, C .
Moisil , Şt. Meteş şi mulţi alţii.
,

Ar fi imposibil, dar şi nefiresc, de a încerca într-o succintă pre

ze ntare refacerea la parametrii imaginaţi de Al. Zub a întregului peisaj

istoriografic abordat, cu toată complexitatea şi intreplttrunderea de
planuri. Autorul in în discuţie "şcoli ", programe şi strategii, analizează
atitudini, stabileşte repere teoretice şi metodologice, face apel la direc
ţii similare din alte spaţii istoriografice, lansează observaţii , extrage cele
mai fecunde idei din polemicile şi dezbaterile investigate, totul într-o
increngătură
nelor.

ce

dovedeşte

Evoluţia de la i-. toria

competenţ[l' ş i o bună înţelegere a fpnome

critică la criticismul

i nterbelic, concr<'tizatt1

în cartea lui Al. Zub,este acum un fapt dezvălui t, o materie de rPflec
ţie pentru istoricii contemporani care vor trebui mai mult să se aplece
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asupra propri l'i l or d i scipl i n e, asupra cn·ntualului d(•stin al propriei lor
creaţii.

Lucian Nasta.'iă

ALEXANDHU ZUB,

m ea'", Iaşi, 1986, 278 p.

Cunoaştere dt• slne şi integrare, Ed. >!.l un i

Dacă este să dăm crezare filosofilor - si
. nu avem nici nn motiv
să n-o facem - imaginea culturii la sfîrşit d e veac este dezolantă. "Pe
riferia e peste tot şi centrul nicăieri" reprezintă o constatare gravă (C.
Noica), dar n u mai puţin relevantă pentru o lume care, în ciuda efor
turilor venite din variate direcţii, cultivă mai degrabă particularismele
decît perspectivele ecumenice. Faptul trădează o predispoziţie a epocii
pc care o trăim , unitatea nefiind posibilă fără o adevărată regăsire de
sine a etnosurilor, fără un efort de autodefinire prin convergenţa mai
multor planuri. "Căci nimic nu parc a fi mai important pentru un in
divid sau pentru o etnie, decît să ia cunoştinţă de sine cii mai exact şi
pe acest temei să-şi asigure o integrare armoni oasc"t în lume" mărturi
�eşte A lexandru Zub, istoricul de prestig iu d i n a c;-t ru i ultimi"1 apariţie
editorială (Cunoaştere de sine şi integrare, Editura J unimea, Iaşi, 1 986)
a m ex tra s ac ea s t{\ apre ci ere �i asupra 61reia ne oprim mai jos.
Demersul i-a fost sugerat istoricului ieşean de l ectura g în d u rilo r
lui Vasile Pârvan, cărturarul al cărui crez statornic a fost tocmai ideea
autocunoaşterii noastre ca e tnie , drept condiţie indispensabilă a i n tegră
rii în lume ; şi fa ptul nu este surprinzător, căc i nu există în istoriografia
noastră o m ai d eplină afinitate clcctivă ca între autorul Geticii şi cel
carP i-a conturat pfigia în contemporaneitate. Eseurile, notele şi contri
buţiile reunite sub coperţile noului volum al eruditului cercetător stă
sub semnul acestei obsesii : "a utodefin i rea şi inserţia onorabilă în lum e" .
Astfel, fie că a v o rbit de schimbările survenite î n mentalul colectiv l a
în ceputul epocii moderne (Durată şi identitate), fie a reflectat P<' mar
gi n ea ecourilor externe asupra unor momente se m n i fi cati ve ale deveni
rii noastre cu străin ătatea (Confluenţe, legături) sau a gl osat pe m arg i
nea unor cărţi preocupate de fen o m en ul românesc (Eforturi integratoare),
Al ex a ndr u Zub a relevat fecunditatea unei a tar i teme d i n pcrspPctiva
istoriei c a desfăşura re fenomenologică şi a i s to ri ogra fiei ca reflectare
subiectivă a duratei. Cele " cîteva repere" indicate în lucrare, "oricît de




succ i nte " şi "pro vi zorii " co ns ti t u ie, în i nte nţia autorului, "un pas spre
sistematizare m ai amplă şi un îndemn". Un gînd care vine în consonan
ţ[t cu preocu pări le mai recente ale ist ori ogra fi ei noastre (să ami nt im doar
spria (Românii în istoria universală e di ta tă de istoricii ieşen i) şi la care
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A lc�xandru Zub îşi va
integra re este o

'inc �i

ad uce , cu

si�ranţă, pri nosul său , Cunoaştere

de

ga ra n ţ i e în ac�st sens.

Nelu Zugra"·u

GH.

F. BOGACI, Alte pagini de istoriografie

" L i ;;, , ra tu ra a r ti sti că", 1 984, 2 14 p.

litera ră ,

Chişinău, Ed.

Preocupat îndeosebi de istori og rafi e literar[t, consecventul cerce 
din C .R.S.S., colindînd diverse arhi ve, îmbogi'tţeşte, şi de această
dat;.i, ctt d ate noi istoriografia noastră, prin v a ri etatea şi i neditul multor
infc·rmaţii dC' o certă valoare privind trecutul istoric al ro m â n i lo r pe
diverse me ri d i a ne europene şi chiar şi m ai d eparte .
Cartea lui Gh. F. Bog aei , ju dici o s structurată pc cinci părţi, bi n e
s L;d.-tte şi anume : "F i l e vechi - file îngi'tlbcnite" (p. :l-Gfi), "Clasicii
no:,tri"' (p. !l i-11 5), " P rh • te n i i de pe alte meleaguri '' (p. 1Hi-14fi), "C u 
vî:i : ,_ t l despre n r ta lor" (p. 147-2mJ) şi "La cumpi'ma ap elor " (p. 2 1 0-2 1 3) ,
f..";cut obh-'ctul, alături de alte surSl' inform a ti ve , comunicării "Date
no ... despre români în istori ografia stri"l i n ă " , s us ţi n ută l a 1 8 octombrie
1 98 -, la I n s t i t u tul de i s to ri c şi arheologic .,A . D. Xenopol" din Iaşi.
1n pa rtc'a I a cărţii salC', d u pă o a mp lă introducere (p. 3-1 1), a u 
tnru� prezinli1• "CodicC'h' spătarulu i Nicolae 1\Tilescu", păstrat î n arhivu
Bib: �otecii Ştiinţifice a U n iv(�rsităţii de Sta t "A. A. Jd a n o v "' d in Irkutsk
(p 1 1 - 1 6). Est«:> o copie în l i mba rusi't a urmi'ttoarelor scrieri ale e n ci 
clopo�di stului rom â n "llrismologhion, Vasilisologhion. Cele nou{! muze,
Sf Sofia, l l i t •rogJ ifPle sacra mPn lalc• �i traducerea Cuvîntării solului po
lo!' Samoilo Vc>ncslovsky din anul 1 6 7 4 . în capi tolu l "0 tradu cere ine
di t , din D . Cantem ir" (p. l li--:l3) autorul re i a , cu noi argu nw ntl', d i s 
cu ţ '
mai V<'ch c ' p r i v i n d patPrni tah'a Can tPmin'an[t a i s to r i c i prescur
tatl·
sultani lor turci , însoţită de portrl'telP aces tor a din manuscrisul ro
m[tc·sc (OSS 11 1-585:1 din Biblioteca Şti i n ţi fi că ,.V. Ştda ni k" din Liov
(<H'lci :1Unh' vezi l a Al<'x andru Andro n i c, "In legătură cu o l ucrar e inc
U!to r

dH.J atl'ibuită l u i Dimitrie Cantemir", ,.Muzeul Naţio n a l " , VI, B u c ur!'�ti ,

continuan' t'Stl' d c 's c r i s
,,Molda vs koj LPto pisc·c" ,
scric'n' în l i m b a rus:1 dupi"1 cron i cile l u i
G c· :_· rechc. M i ro n Costi n , N icol a e Costi n şi I o n Necu lce . Această co:n
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periplul său şi acest important manuscris, care, abia în zilele noastre. a
mtrat în circuitul ştiinţific.
Un alt manuscris românesc cercetat de Gh. F. Bogaei este cel aflat
In Biblioteca Muzeului de istorie din Moscova (Nr. 4564), r�:pr0zen-;.�:;-,d 0
traducere din greceşte, din 1 774, deci mai veche decît manuscrisul H 1 7
d e la Biblioteca Academiei Române ş i care datează din 1775, privind "Is
toria lui Bertoldo" (p. 50-56).
Aflăm, în partea a II-a a cărţii lui Gh. F. Bogaei, date no i pri·Hnd
personalitatea marcantă a poliglotului şi călătorului român pe ruta Mos
cova-Pekin, devenit erou literar, datorită scriitorului rus Gh. F. Kun
gurov (1 903-1981), nuvelele căruia "Călătorie spre China" şi ,.Forti'l
reaţa Albazin" povestesc peripeţiile lui Nicolae Spătarul Milescu (p. 57fi5). Tot pe baza unor date noi arhivistice se aduc importante contributii
referitoare la Mihail Strelbiţld (p. 65-7 1), C. Stamati (p. 7 1 -78), Tro
dor Virnav (p. 78-82). Astfel, Gh. F. Bogaei publică inscripţia în limba
rusă de pe piatra de mormînt a lui T. Virnav, din cimitirul satului Po
ciumbeni. In traducere epitaful se citeşte astfel : "Aici se odihnesc ră
măşiţele pămînteşti ale robului lui Dumnezeu moşierul Teodor Vîrnav,
care s-a născut in anul i 799 şi a răposat în anul 1 868, la 28 februarie"'.
Această parte a cărţii se incheie cu noi date privind activitatea lui Toma
Vartic (1814-1885), ca traducător (p. . 82-85).
Mcdalionul închinat lui JVI. F. Malinovschi deschide cea de a ::eia
parte a cărţii (p. 86-1 07). pagini con.sistente fiind consacrate lui A. S.
Puşkin şi activităţii sale în timpul exilului din sudul Rusiei, autorul
fiind prPocupat dP ,.determinarea anturajului băştinaş" din Basarc:bia
în vremea ş<.>derii acolo a poPtului surghiunit (p. 107-146).
Referindu-se la fondurile arhivistice ale "Muzeului rus", din Le
ningrad autorul introduce în circuitul ştiinţific importante date privind
existenţa acolo a peste 40 de acuarele total necunoscute ale pictorul ui
rus M. M. Ivanov. executate în Moldova în timpul războiului rusa-turc
din anii 1 787- 1 791, înfăţişînd cetăţile Tighina, Cetatea Albă, Chilia, Js
mail, precum şi oraşele Iaşi, Huşi, Galaţi (p. 147- 1 50 şi fig. 5 cu vede
rea Cetăţii Albe). Urmează, în această parte a IV-a a cărţii, capitolele
intitulate �Din galeria moldovenească a graficii lui Puşkin" şi .,C..iteva
portrete necunoscute", in care autorul a identificat din portretele schi
ţate de Puşkin în bruioanele manu�criselor sale pe acele ale soţilor Var
tolomei (fig. 8), Cantacuzino (fig. 9), Krupenski, precum şi ale altor per
soane ca T. Balş, Calipso Poli hroni (fig. 7) şi C. Stamate (p. 1 50- 1 93).
ln încheier<.>a părţii respective autorul a surprins in creaţia literară a
lui Maxim Gorki sursa de inspiraţie folcloricf1 românească (p. 1 93- :209).
În finalul cărţii, extrem de utilă istoricilor, Gh. F. Bogaei, în cali
tate şi de mPmbru al Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S., împărtăşeşte gîn
durile sale pline de farmecul uimitoarelor realităţi recente şi Pvocări din
trecut cu privire la splendidele şi impresionantele dansuri sau jocuri
populare român0şti ca arnăuţeanca şi căluşarii, atit din zonă, cît si din
sudul Ucra i n e i
.

Alexandru Andronic
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ARTUR GOROVEI, LiteratUi ă populară Il, Ediţie îngrijită, intro
ducere, note, comentarii, bibliografie şi glosar de Iordan Datcu, Ed. "Mi
nerva", Bucureşti, 1985, 454 p.
,

Repunerea în circuit a unor lucrări apărute cu ani în urmă este
act de cultură cu atît mai valoros, cu cît îngrijitorul noii ediţii nu e
xecută o simplă transcriere a textului, ci o înzestrează cu note şi co
mentarii. Menite să confere mai multă adîncime cu 1.Jrinsului, subsolurile
l'ertifică nu numai pregătirea de specialitate a acelui ce reeditează car
tPa, ci şi afinitatea lui faţă de domeniul căruia aceasta îi aparţine. Ob
se rvaţiile se confirmă şi în cazul lui Iordan Datcu.
Cercetător de marcă al fenomenului folcloric naţional, el nu se
m ulţumeşte numai cu studiile pe care le elaborează pc marginea crea
ţiilor anonime, ci se preocupă şi de repunerea în valoare a vechilor co
lecţii. Spirit activ, înzestrat cu sentimentul responsabilităţii actului cul
tural luat în obiectiv, editează culegerile de altă dată, adăug'indu-le pie
···ele apărute separat în revistele de specialitate. In cazul dat, colecţiile
îşi rotunjesc volumul, căpătînd contur definitiv.
Intervenţia lui Iordan Datcu nu se limitează numai la L.._.npletă
rile binevenite pe care le face, ci se extinde şi dincolo de materialul re
luat. Edificator în privinţa aceasta e faptul că uneori nefiind mulţumit
de aranjamentul cuprinsului antologiilor epuizate, schimbă succesiunea
improprie a capitolelor, imprimîndu-i un curs nou, logic şi liniar. Aşa
a procedat cu volumele lui Gr. Tocilescu, cărora le-a modificat întreag�
alcătuire externă, întrucît nu corespundea exigenţelor ştiinţifice. Cu o
cazia aceasta a făcut şi un act de justiţie trecîn� pe coperta colecţiei şi
numele lui N. Ţapu care fusese omis.
Hotărîndu-se acum să revină asupra operei lui Artur Gorovei, Ior
dan Datcu nu se dedă la transformări substanţiale de genul acelor în
registrate la Gr. Tocilescu, pentru că folcloristul de la Fălticeni n-a lu
crat grăbit şi la întîmplare, ci a supus conţinutul lucrăr:�ur unei ordini
riguroase, clare şi fireşti. Dacă din punct de vedere al construcţiei arhi
tecturale studiile sînt invulnerabile, bucurîndu-se de aprecieri unanime,
în schimb deficitară le este transcrierea citatelor. Acestea nu corespund
întotdeauna textelor de origine, intrucit sînt adesea trunchiate, fără să
se menţioneze amputarea sau transpuse în grai literar, ignor'indu-se for
ma dialectică în care au fost concepute.
Intrucit Iordan Datcu nu aprobă asemenea derogări de la auten
ticitatea textului transferat, consideră obligaţia lui de principiu să re
vină asupra citatelor şi să le redea forma originară. Primele corectări
le execută în 1976 cind reeditează o parte din culegerile şi studiile lui
Artur Gorovei, curnulîndu-le în volumul intitulat Literatură populară.
Aceeaşi muncă epuizantă se· întilneşte şi in volumul al doilea al Litera
turii populare apărut nu de mult în editura "Minerva". Cuprinde o sin
gură lucrare a lui Artur Gorovei : Descîntecele românilor. Este studiul
folcloric cel mai realizat al autorului. Pe Ungă cele 2 500 de descîntece
un
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care alcătuiesc culegerea, ceea ce-l mai caracterizează este multitudi:1ea
notelor adiacente. Prezenta lor ridică valoarea informatională
a lucr�rii'
'
situînd-o în categoria stu diilor de referinţă.
lntt.lortanţa colecţiei nu constă numai în caracterul ştiinţific pe L a 
re-1 include, ci şi în faptul că pune la dispoziţia cercetătorilor o a nto
logie extinsă care poate fi utilizată divers. Pe lîngă problemele de vt:1o
iatrie pe care le suscită, Iordan Datcu distinge în componenţa descînte
celor şi un suflu de incontestabil caracter poetic. Asupra melodicităţii
lor a atras atenţia, I Ugitiv atît B. P. Haşdeu, cît şi Lucian Blaga. Iord:m
Datcu, revenind asupra cantabilităţii acestei specii epica-lirice, adînceşte
analiza, menţionînd că aura ei poetică r�iese atît din încorsetarea df's
cîntecelor în forma ritmată a versurilor populare, din limba poetic<; pe
care acestea o îmbracă, precum şi din atmosfera de vrajă ce se df'�
prinde din debitarea lor ritualică.
Prefaţîndu-şi ediţia cu un pertinent studiu despre exorcism, Iordan
Datcu ia poziţie împotriva opiniei greşite care desconsideră descîntecele.
După părerea sa, formulele magice merită toată atenţia, pentru că sint
documente ale unui trecut îndepărtat căruia ele îi indentific[t gradul d e
cultură la cm·e acesta a ajuns. Descifrarea descîntecelor contribuie la in
lăturarl..u tăcerilor care învăluie existenţa epocilor rămase în ceaţă, ilu
minind realităţile care le-au aparţinut. Convins de posibilitatea de LU
noaştere a vieţii spirituale de altă dată prin intermediul investigaţiil or
folclorice, activitatea de cercetare a lui Iordan Datcu se impune atît prin
.;rmărirea unor finalităţi de interes general, cit şi prin rigurozitatea şti
inţifică ce-i caracterizează studiile.
Traian Cantemir

IORDAN D ATCU, Toma Alimoş, Texte poetice alese. Ed. ,,Minerva",
�ucureşti, 1 986, 263 p.

Considerată ca a treia capodoperă a literaturii noastre populare,
Toma Alimoş se impune, pe plan artistic, nu numai prin structura com
poziţională � particularităţile expresive ce le deţine, ci şi prin bogăţia
atributelor umane surprinse Ia erou. Exceptind perfecta unitate de fond
şi formă a poemului, importanţa lui constă in plus in faptul că abor
dează un subiect circumscris numai la suprafaţa geografică a ţării. Po
poarele limitrofe nu-l cunosc.
Aparţinînd exclutiv patrimoniului nostru cultural, subiectul a sus
citat interesul mai multor cercetători ai fenomenului folcloric. Studiile
întreprinse pînă acum poartă semnătura unor personalităţi de prestigiu
cum e B. P. Haşdeu, G. Călinescu. Deoarece însă pana lor nu stăruie a
supra poemului în totalitatea feţelor ce le cuprinde, obligaţia aceasta
http://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro

r:;i-a asumat-o Iordan Datcu. Monografia pe care autorul o închină poe
mului Toma Alimoş, are calitatea unei analize pertinente, de adîncime.
Compartimentată în două părţi componente, studiu introductiv şi anto
logie, ea stăruie, în primul rînd asupra regiunii de provenienţă a bala
dei. Intrucît majoritatea variantelor pe care le iradiază provin din Mun
tenia şi Oltenia, .i ndiciul ce reiese de pe urma lor e că Toma Alimoş
a.parţine întinderilor de pe malul Dunării, unde s-au născut şi alte cre
aţii epice de valoare. In sprijinul acestei deducţii pledează şi cîteva a
mănunte de conţinut. Ele apar cu ocazia ospăţului pe care şi-1 permite
eroul. Aşezîndu-se să prînzească "La tulpina cu cinci ulmi", Toma Alimoş
întinde pe "frumoasa masă" improvizată "Numai cegă şi păstrugă J Şi
galbenă caracudă 1 Şi nisetru d-ăl mărunt". Speciile de peşte enumerate
�:duc m[lrturia unor oameni care au tr[•it în apropierea învolburatului
fluviu, cunoscîndu-i la perfecţie fauna piscicolă. Variantele din Moldo
va nu mentionează
nici una din aceste soiuri acvatice. Vorbind de os
'
păţ, textele se mulţumesc să menţioneze doar că Toma Alimoş "Mîn
dră masă întindea 1 Şi tot bea şi veselea". Distanţa ce se interpune în
tre locul de origine al baladei şi cel al limitelor ei de circulaţie face ca
o parte din elementele compoziţionale mai puţin semnificative să dispară.
Ocupindu-se, în continuare, de etimologia antroponimului Alimoş,
J ordan Datcu citează opiniile mai multor lingvişti care o caută prin locuri
străine, îndepărtîndu-se de adevăr. Acceptînd-o pe cea a lui Graur, au
torul conchide că Alimoş este un nume de familie de origine autohtonă.
Afirmaţia o susţine substantivul moş, lexem care face parte din fondul
principal de cuvinte. Avînd multiple derivate, el îşi certifică astfel ve
chimea.
Dacă partea a doua a antroponimului Alimoş nu pune probleme de
ordin interpretativ, încît autorul trece u';;or peste ea, în schimb partea
întîi i se pare dificilă. In consecinţă o lasă neabordată. Acestea însă
nu constituie o greutate insurmontabilă, pentru că însăşi structura cu
vîntului arată că e vorba de un genitiv. E adevărat că articolul genitival
nu apare, în pronunţie, separat, ci ataşat de substantivul căruia îi apar
ţine. Totuşi îmbinarea e uşor sesizabilă. Cazuri de asemenea încorpoc..
rare cunosc, în special, numele de familie din Moldova, constituite din
substantive comune de gen feminin : Ababei, Aciobăniţei, Adăscăliţei,
Aflori, Apreutesi. Dacă numele de familie de asemenea gen sînt frec
vente in onomastica noastră, în schimb cele de formă masculină inter
vin mai rar. Un Aluion sau Alupului constituie excepţii. La fel se în
tîmplă şi cu Alimoş. Ceea ce împiedică accpetarea fără rezerve a expli
caţiei date este prezenţa lui ali în loc de al. Totuşi el trebuie reţinut ca
formă de articol genitival, pentru că aceasta e deducţia logică. O demon
strează nu numai exemplul oferit, ci şi un al doilea, în cuprinsul căruia
::1rticolul genitiv ali e antepus unui antroponim feminin. E cazul cu
noscutei eroine din baladele noastre sudice pe care o cheamă Alisafta.
Cele două antroponime puse în discuţie, Alimoş şi Alisafta, atestă pre
zenţa aceluiaşi articol genetival la ambele genuri. Situaţia lui ali se ahttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro

ItF:CENZII

seamănă cu cea a articolului genitival a utilizat dialectal in Moldova la
ambele genuri şi nwnere.
Deşi formă locală, sensul şi funcţia sintactică a lui ali e intuita
perfect de cîntăreţii populari, mărturie aduc variantele titlului unele
dintre ele nu reproduc antroponimul Alimoş cu părţile lui componente
contopite, ci despart articolul de substantiv, făcîndu-le să apară separat :
Toma a lui Moş, Toma a lu Moş, Toma lu moş. Asemenea forme sînt
puţine. Ele au valoare incontestabilă, pentru că infirmă supoziţia ori
ginii turanice a numelui, subliniindu-i provenienţa autohtonă.
Clasa socială din care face parte Toma Alimoş e cea a boierilor.
Aşa îl consideră marea majoritate a celor 5U de variante reproduse m
antologia lui Iordan Datcu. Restul nu face nici o menţiune în privinţa
apartenenţei sociale a eroului. Considerat ca un personaj arhicunoscut,
care n-are nevoie de date biografice, rapsozii nu-i m enţionează întotdea
una regiunea de origine. In consecinţă îl prezintă ca pe un erou de elită,
fără sa indice că e din Ţara de Jos. Datorită popularităţii de care se
bucură, aceiaşi rapsozi renunţă uneori şi la numele propriu ce-l poartă,
îP.locuindu-1 cu substantive comune care se referă la virsta lui : "Voinic
t î n ă r şi frumos"'.
1n deplinătatea forţelor fizice pe care i le dau anii puţini şi a sen
timentelor de stăpîn al unor moşii întinse, Toma Alimoş le supraveghea
za cu grijă, traversîndu-le mereu. Intr-una din ieşirile lui obişnuite,
întîlnirea cu Manea îi este fatală. Proprietar de pămînt şi acesta, Manea
îi e vrăjmaş de moarte. Ciocnirea dintre cele două personaje se datoreş
te invidiei de durată pe care i-o poartă Manea lui Toma Alimoş. Situ
aţia din Mioriţa, in cuprinsul căreia ciobanul ungurean şi cu cel vrîn
cean pun gînd rău celui moldovean, din aceleaşi motive reprobabile, se
repetă şi aici.
Un alt element compoziţional care apropie balada Toma Alimoş
de Mioriţa este testamentul celor doi protagonişti. Atît ciobanul moldo
vean, cit şi voinicul Toma Alimoş cer ca, în cazul cînd vor fi răpuşi de
vrăjmaşi să fie îngropaţi în mijlocul naturii, in locuri ce le sînt dragi.
Baciul moldovean işi doreşte ca loc de odihnă fără sfîrşit "Strunga de
oi 1 Să fiu tot cu voi, 1 In dosul stînii 1 Să-mi aud cînii". Toma Alimoş
aşteaptă impliniri asemănătoare. Mărturiseşte c-ar vrea să fie aşezat
lîngă "groapa cu cinci ulmi j Ce răsar dintr-o tulpină 1 Ca cinci fraţi de
la o mumă" ... "Ulmii că s-o clătina 1 Frunza că s-a scutura, f Trupul că
mi-a astupa".
Trecînd la portretizarea eroilor, autorul monografiei scoate in evi
denţă, in primul rind, calitatea de viteji ai ambilor eroi. Particularita
.tea aceasta situează poemul în timpuri străvechi, cunoscut fiind că forţa
fizică şi curajul erau atunci singurele mijloace de apărare şi convieţuire.
Ideea de stat cu instituţii în subordine care să intervină în aplanarea
conflictelor dintre indivizi încă nu prinsese contur. In asemenea împre
jurări, Toma Alimoş apare ca reprezentantul tipic al unei perioade care
se vroia abandonată. Balada nu-l arată numai în postură vindicativă, ci
in toată complexitatea caracterului său. Cum observă Iordan Datcu, per
sonajul este o alternanţă de duritate şi bunătate, de lnvolburare şi ginhttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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găşie. Ceea ce mai trebuie udăugat la aceste atribute este solitudinea de
care se plînge. Simţind nevoia să aibă in jur cunoscuţi şi prieteni, ii în
locuieste
cu cei cinci ulmi crescuti
.
'
· dintr-o rădăcină. E dovada tendinte
lor de asociere pentru a începe o viaţă nouă dirijată de alte principii şi
alte perspective.
Manea e înfăţişat ca erou negativ. Hapsîn şi perfid, ştiind că nu va
putea ajunge în posesia moşiilor pe care le deţine Toma Alimoş decît
prin forţă, recurge la un act criminal. Toma Alimoş nu-l lasă însă ne
pedepsit. înfige paloşul în el, îndepărtînd astfel pentru totdeauna ame
ninţarea ce stăruia asupra proprietăţii sale.
Concluzia la care ajunge autorul după analiza laborioasă ce..o în
treprinde asupra baladei e că aceasta e de-o valoare unică în literatura
noastră populară. Opinia menţionată e împărtăşită şi de A. Fochi.
Cu toate aluviunile pe care le-a depus timpul peste fondul primor
dial al baladei, acesta nu s-a estompat. L-au menţinut antinomiile care
au favorizat curgerea precipitată a evenimentelor, precum şi caracterul
dramatic al lucrării. Afirmaţia nu se referă la dialog care-i inexistent
în baladă, ci la încrîncenarea ce are loc între personajele intrate în con
flict. Ea e bruscă şi năvalnică, mărturisind stadiul de simplicitate a unei
lumi care încă nu-şi pune probleme de ordin sufletesc.
Trecînd în revistă opiniile critice care s-au emis pînă acum refe
ritor la Toma Alimoş, Iordan Datcu reţine, în special, pe cea a lui Liviu Rusu, observind că "subiectul este structurat pe două entităţi u
mane ireductibil antinomice, două temperamente, două mentalităţi, două
lumi opuse" . Contrastul dintre ele duce la un conflict de însetată dis
trugere reciprocă. Tragedia rezultată de pe urma durităţii confrunUi
rilor aminteşte de particularităţile teatrului antic grecesc. Ca şi la So
focle, şi în Toma Alim oş se întîlneşte aceeaşi tărie de caracter care nu
ezită să-şi ducă hotărîrea pînă la capăt. In cazul lui Toma Alimoş, ea
ţine de domeniul virtuţilor eroice. Pe lîngă conflictul dintre interesele
şi caracterele divergente ale personajelor, apropierea dintre Toma Ali
moş şi dramaturgia greacă o mai favorizează cele trei elemente structu
rale ale pieselor antice : unitatea de acţiune, de loc şi de timp. Toate
trei se regăsesc şi în balada noastră. Pentru ca paralelismul dintre cele
două specii de creaţii literare să iasă şi mai mult în evidenţă, se cuvine
ad:1ugat că şi Toma Alimoş are haină versificată, ca şi piesele antice.
Particularitatea care mai trebuie reţinută în monografia lui Iordan
Datcu este exuberanta bogăţie de exemple
pe cure le oferă autorul
pentru a-şi susţine opiniile. Ele mărturisesc o largi'1 cunoa�tere a tezauru
lm nostru folcloric, o apreciere justă a valorilor lui artistice, precum şi o
adîncă vibraţie sufletească surprinsă ori de cîte ori sensibilitatea artis
tidi a autorului vine în contact cu creaţiile poetice ale rapsozilor anonimi.
Traian Cantemir
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NOTE BILIBIOGRAFICE
CRISTIAN M. VLADESCU, Fortificaţiile romane din Dacia Infed or
Ed. "Scrisul românesc", Craiova, 1986, 160 p.

,

La origine o dizertaţie academică, noua lucrare semnată de Cris
tian M. Vlădescu (în 1 983 a publicat Armata romană in Dacia Inferio r)
abordează tot fenomenul militar al provinciei create prin anii 1 1 9/120
e.n., de data aceasta sistemul ei defensiv. Dezvoltînd informatiile acu
mulate prin cercetări arheologice, periegheze, sondaje, observaţii aerofo
tografice sau culese din consultarea textelor antice (în special Tabula
Peutingeriana), cartea în discuţie, recomandată călduros in Prefaţă de
regretatul profesor Radu Vulpe, reprezită o "sinteză" valoroasă asupra
fortificaţiilor Daciei Inferior şi, în acelaşi timp, "un instrument de lu
cru util pentru viitoarele cercetări" (p. 7). După un scurt Cuvint inainte
(p. 7), o listă a abrevierilor (p. 8) şi un istoric al cercetărilor pdvind
fortificaţiile romane din acest teritoriu (p. 9-1 1), cele mai multe pagini
ale lucrării înfăţişează punctele fortificate ale Daciei Inferior (p. 12- 95)
"în ordinea construirii lor pc direcţiile principale de apărare spre limite
şi de pază în interior, de la vest spre est" (p. 12) ; un subcapitol aparte
are în vedere cele două limesuri
Alutanus şi Transalutanus (p. 9597). Repertoriul întocmit de autor cuprinde date - unele inedite - cu
privire la planul de construcţie al castrelor, castelelor şi turnurilor de
pază, forma şi orientarea lor, materialul din care au fost ridicate, clă
dirile interioare, valurile şi şanţurile de apărare, poziţia lor faţk.l de
limes.
A treia secţiune a lucr�1rii prezintă - în cea mai mare parte pe
baza unor observaţii proprii ale autorului - reţeaua de drumuri a pro
vinciei (p. 98-104), subliniindu-se încă o dată importanţa acestora în
dezvoltarea economică şi în apărarea teritoriului. Concluziile (p. 1 05),
rezumatul în limba franceză (p. 129-135) şi foarte utilele anexe cuprin
zînd tabelul comparativ cu elementele principale ale fortificaţiilor din
Dacia Inferior (p. 136-151), unităţile militare staţionate în acest€' for
tificaţii (p. 152-195) şi militarii activi din această provincie (p. J 56160) încheie lucrarea oferită de Cristian M. Vlădescu.
-

Nelu Zugravu

NICOLAE BRANGA, Italicii şi veteranii din Dacia, Mărturii epi
grafice şi arheol0gice, Ed. "Facla", Timişoara, 1986, 298 p.
După Aspecte şi permanenţe traco-romane (1 978) şi UrbanismnJ
Daciei romane (1980), ambele scoase la aceea� i editură timi!'!oreană, Ni
colae Branga subscrie o nouă contribuţie, care vine să întregeasc�, ta
bloul preocupărilor sale asupra istoriei antice a României. Subiectu1 ahttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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bordat în paginile lucrării asu pra căreia stăruim - pentru prima dati\.
tratat exhaustiv în istoriografia noastr[t - îşi relevă pe deplin impor
tanţa, întrucît el contribuie la darificar<'a complexului proces al romani
zării, fără de care nu ar putea fi î nţ e l ea să etnogeneza românească. Pen
tru a extrage concluziile cele mai adecvate privind rolul italicilor şi a l
veteranilor în romanizarea provinciei nord-dunărene, autorul a procedat
la o analiză minuţioasă a materialului epigrafic şi arheologic, a sistema
tizat i nformaţia cu ajutorul a n um e roase scheme, tabele comparativt',
hărţi, a făcut trimiteri la aspecte similare din alte spaţii ale lum ii ro
mane. Rezultatele nu s-au lăsat aşteptate, încheierile formulate fiind
bunuri cîştigate pentru istoriografia noastră. Astfel, după un scurt capitol

privind "fazele expansiunii romane în sud-estul Europei şi cadrul

provincial daca-roman"
di n Duda (p.

(p.

7-1 8),

N.

Branga s-a oprit asupra italicilor

1 9-65) ; aşa cum precizt>ază autorul, prin numărul lor

(20,4 1 % din întreg patrimon i u l' onomastie ;"tl provinciei şi 2 7 , 1 8o;0 din

cele 2 200 de nume roma ne - p. 2 1 ), ca şi prin originea (majoritatea din
"leag<lnul romanismului", respectiv din Roma, Latium, Campania, Um

bria, Etruria, P i cenum şi Samnium - p. 53), provenienţa social;}

(cd

mai mulţi făceau parte din tcrtius ordo, catC'goria cea mai largă de ci

ves Romani - p. 60) şi universul lor spiritual (de ex . , preferinţa pentru

d i vinitliţilc italicP - p. 65), italicii din provincia nod-dunăreană

(masa

lor constituind-o ce i stabiliţi a i ci pc v e cie ) au contribuit la întărirea ro

manităţii din stînga Du n ării
tivă romană.

ln

ceea

ce

în cei

JX'Ste 1 6 0 de ani de stăpînire efec

pri ve şte veteranii aşezaţi definitiv în Dacia, al căror

număr s-ar fi putut ridica, după calculele autorului , la pes te 82 000 în
tot

timpul existenţei administraţiei romane la nord de fluviu (p.

7 1 ),

datei <• analizate şi prelucrate arată că majoritatea soldaţilor lăsaţi l a

vatrii ,.provin di n legiunile ş i auxiliile Daciei" (p. 1 2 0) , aşezarea lor
canabae, apoi

în

.,

în

oraşe cu sau fără garnizoană şi numai în ultima in

stanţă î� mediul rural inermis" (p. 1 30) contribuind la înflorirea ş i ur
ban izarea provin ciei, la ritspîndirea culturii romane şi, deci, la romani

zarea

populaţiei cucerite.
"Forţa de pC'netraţie culturală a factorului italie şi a v ete ran i l o r "

(p. 1 3 6 ) a fost exemplificată în cea de-a treia secţiune a cărţii unde au
fost puse în circutul ştiinţific datele furnizate de complexul arheologic

d i n Depresiunea Miercurea Sibiului (p. 1 36-23n).
Un indice onomastic, o list[t a abrevierilor
f'nglez[t încheie această l u crare de referi nţ[t d i n

şi un rezumat în l i mba
l i t eratura noastri'l i sto

ri ograficiL
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MIHAI BA RBULESCU, interferenţe spirituale în Dacia romană,
Ed . .,Dacia", Cluj-Napoca, 1 984, 238 p. + 20 pl.

Răspunzînd unor imperative istoriografice de strictă necesitate, lu
crarea semnată de Mihai Bărbulescu vine s[t înfăţişeze specialistului, dar
şi iubitorului de istorie una dintre cele mai frumoase pagini ale dura
tei noastre - momentul roman în Dacia sub forma sa cea mai elevat{t .
Câci abordînd interferenţele dintre diferitele compartimente ale vieţii
culturale, autorul ne-a relevat un fragment din fasci nanta ambianţă spi
rituală de acum optsprezece veacuri a teritoriului carpato-danubian.
Subiect mai puţin frf'cventat în cercetarea noastră istoriografică,
întrepătrunderile culturale dezvăluie aspPcte nebănuite, mai greu decela
bile într-o analiză pozitivistă ; ele pun în lumină acele resorturi care
formează ceea ce adesea numim forma mentis �1 unei civilizatii - în ca
'
zul nostru a celei daco-romane. Urmări n d din pag i nile cărţii asupra c{t
reia ne-am propus să stăruim conexiunile dintre arhitectură, sculptură
şi religie (cap. III), dintre arta reprezentării şi fenomenul religios (cap.
IV) - acesta din urmă v.:izut sub înfăţişarea sa specifică provinciei nord
du nărene (cap. V), d i ntre monumentul funerar, mitologie !ji practicilf'
ritualului funerar (cap. VI), putem desprindP cu uşurinţă importanţa u
nei asemenea abordări pentru înţelegerea vieţii spirituale şi a romani
zării Daciei, locul ei în contextul civilizaţiei romane, perpetuarea î n
timp a unor forme culturale ( v . , mai ales, cap. VII). Din această perspec
tivă, aşa cum a demonstrat convingător autorul, îmbinînd acribia docu
mentară cu analiza minuţioasă şi generalizarea îndrăzneaţă, viaţa spi
rituală a provinciei Dacia, sub .,toah· aspectele
ei", a contribuit la
"desăvîrşirea" romanizării acestui teritoriu şi i-a asigurat un loc bine
definit în ansamblul spiritualităţii romane.
Scrisă cu multă pasiune, într-un stil elegant, lucrarea lui Mihnl
Bărbulescl:l, "bilanţ" şi, totodată, "punct de plecare" al cercetării, poa
te fi considerată un reper în istoriografia dedicată provinciei traiane.

Nelu Zugravu
�

HADRIAN DAICOVICIU. DORIN ALICU, Colonia Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, 1 \J84, 246 p. + 25 fig. + 1 plan ;
NICOLAE GUDEA, Porolissum. Res Publica Municipii Septimii Porolis
!;ensium, 1 986, 2 1 2 p. + 5 1 fig. + 1 hartă, Ed. ,.Sport-Turism", Bucureşti,
col ecţia "Monumente şi m uzeP".

Augusta Dacica

Fericita iniţiativă a Edi turii Sport-Turism de a pune la dispoziţia
publ icului larg ghiduri care să-i înlesnească o comunicare mai strînsă cu
ve,: t i gi ile trecutului s-a materializat şi î n apariţia a două micromono-
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grafii dedicate unor obiective de importanţă aparte din istoria noastră
mai îndepărtată - una prezentînd capitala Daciei traiane, alta destinată
aşezării de la "Porţile Meseşului"-Porolissum. Utilitatea acestor lucrari
nu se rezumă doar la aceea de a fi îndrumătoare turistice ; în egală mă
sură, deşi într-o formă restrînsă, cele două micromonografii pun în cir
cuitul ştiinţific date indispensabile pentru înţelegerea unor procese şi
fenomene din istoria noastră veche : continuitatea dacică în timpul pro
vinciei Dacia romană, romanizarea acesteia şi continuitatea daco-roma
nă. Elaborate de binecunoscuţi specialişti în domeniu după toate nor
mele rigurozităţii ştiinţifice, cărţile în discuţie relevă pulsaţia unei vieţi
istorice neîntrerupte atît în ctitoria traiană, la al cărei nume Hadrian a
adăugat şi pe cel al cetăţii de scaun a regilor daci, ca o dovadă a imple
tirii strînse dintre două etnosuri, cît şi la Porolissum - aşezare - sim
bol prin succesiunea neîntreruptă a civilizaţiilor, din preistorie pînă la
urmaşii daco-romanilor. Aşadar, paginile celor două lucrări, prin datele
şi faptele prezentate, i nvită lectorul să se apropie mai mult, cu gîndul
şi cu privirea, de strămoşi ; cuvintele unuia dintre autori ne pot fi în
demn : AVE VIATOR STA, ADSPICE, COGITA ET NUNC VALE

VIATOR.

Nelu Zugravu

M. TODOSIA, I. S.-\IZU, Cultură şi economie (puncte de vedere
di n perioada i nterbelică), Ed. "Junimea" Iaşi, 1 986, 304 p.

Lucrarea realizată de doi dintre cei mai cunoscuţi specialişti ce au
investigat din diverse unghiuri evoluţia vieţii economice şi culturale
din perioada interbelică, etapă de profunde şi semnificative mutaţii în
structura societăţii româneşti, se dovedeşte deosebit de interesantă prin
punctele de vedere puse în discuţie.
Limitarea subiectului la cele două decenii interbelice ni se pare
firească, pentru condiţiile în care generaţia Marii Uniri a fost chemată
să se consacre idealului de mari realizări din aceşti ani. Studiul celor
doi autori propune deci o sistematizare a ideilor şi proiectelor elaborate
in perioada interbelică, evidenţiind rolul şcolii, al ştiinţei şi culturii în
societatea românească, aşa cum acesta a fost înţeles de cei mai de seamă
gînditori, şi nu numai de <:'i, �i cum s-a răsfrint mai apoi în diferite
iniţiative, sub patronaj instituţional şi în practica economică.
ln noul cadru i stori c de după Marca Unire, răstimpul interbelic
a fost în chip obiectiv o perioadă de preocupare teoretică pentru a pune
in mişcare toate pîrghiile şcolii, în primul rînd al învăţămîntului tehnic
superior, in folosul pregătirii generaţiilor la o muncă productivă, la dezhttp://www.cimec.ro - / - http://www.muzeuvaslui.ro
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voltarea economiei, ştiinţificeşte organizată, fără de care modernizarea
României era cu neputinţă.
Efortul autorilor are prin excelenţă caracter de prioritate in stu
dierea problemelor respective, noutate care poate interesa atît pe spe
cialişti, cît şi marele public dornic de a afla faţete îndeobşte mai puţin
abordate. Este de netăgăduit că optînd pentru nn asemenea subiect au
torii şi-au atras în mod legitim dreptul de a-şi valorifica strădania căreia
ia-u dat din capul locului un echilibru sub raport tematic. Cartea reţine
atenţia şi prin varietatea surselor luate în discuţie, cît şi a manierei în
care a fost redactată.
Iată deci argumente suficiente care ne determină să recomandăm
cu căldură această carte, felicitînd pe autori pentru modul exemplar în
care au abordat şi tratat un subiect in care au fost reliefate realizările
notabile din cultura economică interbelică.
Nicolae Ionescu

REVISTA REVISTELOR

MEMORIA ANTIQUITATIS, XII-XIV ( 1980-1982), Piatra Neamţ,
1986, 334 p.
Reluîndu-şi ritmul firesc de apariţie, volumul anterior a apărut în
anul 1985, anuarul muzeului de istorie din Piatra Neamţ aduce în cir
cuitul ştiinţific un număr de 25 de materiale de dimensiuni difetite,
referitoare în cea mai mare parte la judeţul Neamţ, dar şi cu caracter
mai general, privind probleme de arheologie, istorie, istoria culturii sau
de toponomastică.
Volumul este precedat de un editorial cu caracter mai general con
sacrat judeţului Neamţ în "Epoca Ceauşescu", epocă care "a schimbat
geografia acestor locuri şi viaţa oamenilor. Cronica acestei perioade con
semnează o permanentă amplificare a vieţii economice şi sociale".
Cel mai mare spaţiu, este firesc cunoscînd preocupările de veche
tradiţie ale muzeului, a fost consacrat arheologiei, accentul căzînd pe
cercetarea zonei. Astfel specialiştii vor găsi date referitoare la noile des
coperiri privind cultura Cucuteni (Gh. Dumitroaia, p. 15-29) cît şi in
formaţii asupra desfăşurării ·colocviului i:r:tternaţional consacrat acestei
splendide culturi eneolitice desfăşurat la Iaşi şi la Piatra Neamţ (D.
Monah, p. 3 1 1-315). Şi de data aceasta Muzeul din Piatra Neamţ, prin
reuşita expoziţie a cărui fond local nu-i dezminte "faima de posesor al
celei mai complete colecţii de ceramică cucuteniană din lume" (p. 314)
şi am adăuga noi şi a deosebitelor reprezentări plastice, a fost la înăl
ţime.
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În cadrul cercetărilor arheologice de teren sînt aduse in circuitul
informaţional noi topoare de aramă şi de bronz, a căror raritate este CU·
noscută în literatura de specialitate (D. Monah, p. 3 1-40).
In literatura de specialitate sînt puse în circuitul informaţronal şi
interpretate în contextul perioadei istorice de care aparţin şi dd;uă te
zaure, primul, un depozit de vase de aur descoperite la Rădeni, datat
larg între secolele XV-X î.e.n. (Al. Vulpe, V. Mihăilescu-Bîrliba, p.
4 1-63) şi un altul, un valoros tezaur medieval din argint, datat la sfîrşi
tul secolului al XIV-lea, descoperit la Buruieneşti, comuna Doljeşti, ju
deţul Neamţ, şi format din trei categorii mari de obiecte : podoabe, lin
goJri şi monede, în număr total de 1 786 de piese (E. Petrişor, p. 1 7 1191).

Trei studii de istorie veche poartă pecetea profesionalismului, pri

mul semnat de dr. A. Laszl6 cu privire la "Grupul Tămăoani. Asupra

"orizontului" Hallstattian timpuriu cu ceramică incizată din sudul Mol
dovei" şi următoarele două, aparţinînd cunoscutului arheolog romănean
V. Ursachi privesc rezultatele unor cercetări mai noi sau mai vechi din
binecunoscuta şi impresionanta cetate dacică de la Brad, comuna Ne
greşti, judeţul Bacău, (p. 93- 152). în cadrul preocupărilor privind isto
ria veche se remarcă o sensibilitate în interpretarea lor in spiritul "noii
istorii". În interesul pentru cunoaşterea antropologiei umane, a unei cer
cetări cît mai profunde a interrelaţiilor dintre tehnologie şi societate relevate prin studiile interdisciplinare - încercăm să situăm şi articolul
semnat de I. Bobos şi M. Alexianu (p. 153-164). Pornind de la petrolo
gia ceramică, aduce noi date privind identificarea unei surse de materii
prime utilizate ca degresant ce satisfăcea necesităţile tehnologice de
confecţionare a recipientelor ceramice lucrate cu mina.
In cadrul articolelor rubricii de istorie, istoria culturii, topono
mastică şi muzeografie sînt : contribuţiile la problema proprietăţii (Al.
Andronic p. 1 65-170), studiile dedicate învăţămîntului şi mişcării mun
citoreşti (D. Pop, C. Prangati, M. Şurubaru, M. C. Stănescu, I. Marin),
studiul privind viaţa politică în România în perioada 6 septembrie 194023 August 1944. La acestea adăugăm rîndurile dedicate unor zugravi
moldoveni (M. Sabados, p. 241-246), tipăriturilor de la Neamţ E. N.
Nadler, O. Mitric, p. 24 7-266), personalităţi ca pictorul A. Băeşu şi C.
Matasă, întemeietorul muzeului din Piatra Neamţ (V. Ciucă, p. 267275 ; A. Buzilă, p. 283-288), cît şi a toponimului "Ialoviţa" (P. Ţaranu,
p. 277-282) şi a problemelor puse de restaurarea unui pistol (M. Cia
ciiru, p. 289-309).
O prezentare a cercetărilor arheologice în judeţul Neamţ în perioa
da anilor 1984-1985 şi rubrica Note bibliografice semnate de D. Monah
şi M. Alexianu, încheie acest triplu volum. Deşi paginaţia nu este prea
mare pentru un număr triplu, valoarea studiilor, densitatea informaţii
lor şi forma in care sînt prezentate fac ca acest nou volum al presti
gioasei publicaţii nemţene să se menţină pe linia valorică tradiţională.
Izabela Gaşpar
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Arheologia Moldovei, X, 1 985, Bucureşti, 1 36 p.

Contribuţiile acestei reviste a Institutului de Istorie şi arheologie

"A. D. Xenopol" din Iaşi, apărută sub egida Academiei de Ştiinţe Socia

le şi Politice a R.S. România, sînt îndeobşte cunoscute de speCialiştii ro
mâni şi străini, nu numai datorită vechimii acestei reviste - primul volwn
a apărut în anul 1961 - dar mai ales interesului pe care reuşeşte să-I
incite prin perioada istorică largă pe care o cuprinde şi printr-o tematică
variată.
Ca de obicei, în sfera de atenţie a rubnicii princ i pa le a revistei a
par studiile şi materialele de arheologie şi antropologie. Calitatea m ate
rialelor tipărite este asigurată de semnătura unor specialişti de presti
giu : Marilena Florescu (p. 7-29), Ion Ioniţă (30-49), Dan Gh. Teodor
(p. 50-73), Victor Spinei şi Rodica Popovici (p. 74-88), Serafina An
toniu şi Carmcncita Obreja (p. 89-96).
Rezultatele cercetărilor arheologice sînt relevate nu numai in con
textul staţiunilor cercetate dar şi în raporturile lor cu descoperiri si
milare ajungîndu-se la generalizări de mare importanţă cum ar fi cele
privind cunoaşterea sistemului de fortificaţie a aşezărilor de tip Mon
teoru din M0ildova sau a raporturilor din� autohtoni şi migratori la
est de Carpaţi în secolele VI-X e.n.
Aducind informaţii importante privind perioada de formare a po
porului român, descoperirile de la Iaşi din cartierul Nicolina, au trecut
in circuitul ştiinţific deosebit de interesanta staţiune din secolele IV
VI e.n., pentru ca, o altă perioaclă, sfîrşitul secolului al Xl)II-lea şi pri
ma jumătate a secolului XIV şi a doua jumătate a secolului XIV şi pri
mul sfert al celui următor să facă obiectul cercetărilor necropolei 1 , res
pectiv necropolei 2, de la Hudum, judeţul Botoşani.

In cadrul acestor preocupări se remarcă, diferenţiat, o înclinare tot
mai nuanţată spre cercetarea şi interpretarea datelor prin folosirea unor
procedee care să facă posibile desprinderea şi prezentarea in hărţi, ta
bele, diagrame a unui număr cit mai mare de date din materialul cer
cetat.
Rubrica "note" găzduieşte articolele semnate de Sergiu Haimovici
(cuprinde probleme privind cunoaşterea paleofaunei din aşezarea dacică
de la Răcătău, p. 97-98), Traian Biţa (aduce în ci rc ui t ul ştiinţific o
no u ă fibulă digitată de la Paşca n i - Fintînele, p. B9- 1 00).

Cronica ştiinţifică a rev is t ei es.te se m n ată de Vasile Ch irica (p. 1 0 1
- 1 03) şi este închinată binecunoscu*tllui cercetător i eşea n Anton Niţu
la împlinirea c elor şapte decenii de viaţă şi muncă neobosită în clo nw
niul arhc>ologiei .
Rubrica de "r ecf'nzi i " , ca de obicei, cupri nde un cîm p larg dl' date
privind domenii diferite : arheologie, metodologie d e cercetare' arlwolo
gică, numismatică şi artă veche, pre z entă ri semnate de C. M. Mantu, V.
Ch irica , lVI. Petrescu-Dîmboviţa, V. M ihăi lescu-Bîrl i b a , I . Ioni ţ[t �i D.
G h. Teodor.
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Amintirea celor care au dispărut din rîndul cercetătorilor din do
meniul istoriei : Dumitru Tudor, Eugenia Neamţu, Ghenuţă Coman, re
memorată din nou şi prin i ntermediul acestui număr al revistei este încă
o subliniere a permanenţei lor printre noi prin lucrările scrise de ei.
Prezentarea grafică contribuie şi ea la definirea profilului elevat
al revistei. Apărută după o perioadă mai mare de la numărul anterior
(1980) revista, prin diversitatea temelor abordate, preocuparea privind
aspecte mai puţin elucidate din istoria veche, printr-o cercetare interdis
ciplinară şi în spiritul "noii istorii" se impune în atenţia cititorilor.
Gheorghe Gherghe
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
VASLUI
VD-VIII, 1985-1986

NICOLAE (MILESCU) SPATARUL - DESCOPERITORUL
SIBERIEI. CU PRILEJUL ANIVERSARII A 350 DE ANI
DE LA NAŞTERE ·(1 636-1 986) .
ALEXANDRU ANDRONIC

Personalitatea fascinantă - de prim ordin a culturii est şi sud
europene - a cărturarului Nicolae (Milescu) Spătarul, primul român
călător pe ruta terestră Moscova - Pekin, a determinat, în contextul
Istoriografiei contemporane, abordarea operei sale enciclopedice nu nu
mai de către specialiştii din România, ci şi de cei din U.R.S.S., fiind an
ga jate în competiţie condee prestigioase din diverse domenii ca filosofia,
estetica, geografia, istoria, cartografia, ştiinţele naturale, etnogeneza is
torică, etnografia, folcloristica, filologia, lingvistica, literatura, beletristi
.:a şi textologia.
Prin opera sa Putesestvie C:erez carstvo Sibirskoe - una din cele
t r d lucrări de răsunet european la vremea sa - Nicolae (Miles<m) Spă
tarul este considerat, pe drept cuvînt, descoperitorul Siberiei.
Actualitatea operei Spătarului se evidenţiază mai ales în contextul
analizei, din ce în ce mai aprofundate, a unor aspecte cu totul noi,
privind entogeneza istorică, etnografia istorică, cartografia, folcloristi
ca, fauna şi flora Siberiei. Un loc aparte, din punctul de vedere al con
temporaneitătii
' noastre, este rezervat vestitului lac Baikal, a cărui de
scriere, după trecerea a trei secole, îşi păstrează claritatea, prospeţimea
şi valoarea ştiinţifică, ca un splendid unicat al capacităţii umane crea
toare, raportată la exigenţele ştiinţei din zilele noastre. Este dovada prio
rităţilor româneşti în istoria universală.
Iată de ce atenţia noastră se îndreaptă asupra Conferinţei Unionale
de la Irkutsk (U.R.S.S.) consacrată aniversării a 350 de ani de la naşte
rea Spătarului. Desfăşurată intre 1 1 şi ,-�, 1 3 decembrie 1986, sub egida
unor prestigioase instituţii de invăţămint şi cultură din Uniunea Sovie
tică, conferinţa respectivă s-a bucurat de participarea specialiştilor din
Moscova, Leningrad, Irkutsk şi Chişinău. Savanţii întruniţi au analizat
multiplele aspecte ale operei enciclopedice a marelui cărturar, după cum
o dovedesc comunicările susţinute. Conferniţa unională dedicată Spăta
rului a fost inaugurată prin cuvintul de deschidere rostit de profesorul
universitar Gh. F. Bogac, de la Universitatea de stat "A. Jdanov'' din
Irkutsk, fiind urmată de prezentarea comunicărilor : "Concepţia natu
ralist-ştiinţifică a spătarului" (S. Gh. Lupan) şi "Concepţia estetică a
Spătarului" (M. I. Cimpoi).
O. A. Belobrova, binecunoscuta editoare in limba rusă a tratatelor
estetice ale Spătarului, a prezentat comunicarea "Spătarul Milescu de<·st
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spre Sf. Sofia din Constantinopol", iar o serie de alte comunicări au fulit
axate pe analiza unor probleme complexe referitoare la trecutul Siben ei .
Semnalăm în mod deosebit pe cele referitoare la "Baicalul în viziunea
Spătarului" (S. Gh. Gurulev), "Operele Spătarului ca sursă a etnogene
ze i istorice a Siberiei" (V. N. Maticuk), "Rolul Spătarului în istoria car
tografiei Siberiei" (B. P. Polevoj), precum şi "Importanţa operei SpSta
rului pentru etnologia istorică şi folclorul Siberiei" (V. M. Gucak).
In comunicarea "Materiale arhivistice
despre Spătar
aflate
la
Irkutsk", Gh. F. Bogac s-a referit în special la "Codicde" Spătaru :ui
existent în biblioteca ştiinţifică a Universităţii de stat "A. A. Jdanov",
i ar P. T. Balmuş a prezentat comunicarea "Enchiridionul după ispisocul
din Kiev", ceea ce ne evidenţiază bogăţia materialelor arhivist'ice :iin
U.R.S.S. privind operele Spătarului Milescu.
Alte probleme aflate în strînsă legătură cu viaţa şi opera Spătaru
lui au făcut obiectul comunicărilor pe tema de textologie. Astfel V. N.
Strelcov a analizat "Traducerile englezeşti şi româneşti ale
operelor
Spătarului despre Siberia şi China", iar A. I. Eşanu şi-a pus întrebarea
"Fost-a Spătarul Milescu în Anglia ?", avînd în vedere unele ştiri care
indică contacte între intelectualitatea engleză şi cărturarul român la vre
mea respectivă.
Nu au lipsit nici comunicările de caracter general privind istorio
grafia sovietică şi ecoul in contemporaneitate ale multiplelor preocupări
ale acestui cărturar, despre care s-a scris pertinent că a reprezentat pun
tea de legătură intre Occident şi Rusia la finele secolului XVII, inaugu
rind o dată cu curentul enciclopedist şi răspîndirea barocului in estul
Europei. Astfel, A. A. Matkovskaja a vorbit despre "Istoriografia sovie
tică referitoare la viaţa şi opera Spătarului" iar Conferinţa Unională s-a
încheiat cu o comunicare plină de semnificaţie intitulată "Spătarul M i 
lescu şi contemporaneitatea noastră" (V. P . Truskin, G h . K. Madan şi
V. I. Zorkin).
După cum era de aşteptat in presa din Irkutsk s-a m enţionat in
chip deosebit evenimentul respectiv, Gh. F. Bogac publicînd în "Vostoko
Sibirskaja Pravda" (din 1 4 . 1 2. 1 986) un substanţial articol subliniind pro
funda înţelegere a moştenirii culturale inestimabile a operei Spătarului .
D e asemenea, î n "Sovetskaja MolodeZ" (din 1 8 . 1 2. 1 986), acelaşi autor a
publicat articolul intitulat "In jurul Spătarului", iar sub genericul "Mi
lescu-350" acelaşi ziar a publicat extrase din opera lui Nicolae (Milescul)
referitoare la călătoria de-a lungul Siberiei, fiind inclus şi fragmentul
consacrat descrierii lacului Baical.
In încheierea acestor rînduri se cuvine a sublinia că actualitatea
creaţiei enciclopedice a cărturarului Nicolae (Milescul) Spătarul a pre
ocupat şi pe specialiştii din ţara noastră mai ales din punct de vedere al
necesităţii de a se urgenta atît studierea cit şi editarea tuturor operelor
Spătarului Nicolae (Milescu). In felul acesta se va realiza, aşa cum pre
conizează savantul slavist Pandele Olteanu, "treptat un corpus de opera
omnia ale lui N. Milescu, el însuşi un monument viu de vastă cultură,
un adevărat "cronograf� cum îi spunea patriarhul ecumenic Dositei, un
"vir perdoctus et polyglotus" cwn îi spuneau cărturarii occidentali".
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ACTA 1\IOLDAVIAE MERIDION.'\LIS
VASLUI
VU-VIII. 1985-1981i

RICA POPESCU
( 1 93!1-1 983)

O prim;1var�t frumoasă şi plină de rod anunţa bucuria de a tr�ti din
de a reîncep<', ca de. fiecare dată în aceast�l parte• a anului 1\l ll:J,
campaniile de cercetări arheologice î n perimetrul atît de bogat �i î ncă cu
m ult-� necunoscute din judeţul Vaslui. Toate erau prcg;Hite, i nformaţiile
de t:;:ren şi cele bibliografice, cercetarea asiduă a documentelor medie
V<.J. ,, can· putL•au servi planificării săpăturilor arheologice şi îmbogăţirii
permanente a colecţiilor muzeale... dar, n-a fost să s e mai întîmple ca
în fiecare an, de peste două decenii, colega noastr�t, muzcologul Rica
Popescu, trecea î n nefiinţă, după o grea şi fulgerătoare suferinţ�1.
Născut.:-1 la BacM1, în luna septembrie, ziua 1 9 a anului 1 9:.ili , după
absoivirea liceului urmează cursurile FaculU1ţii de istorie-filosofie a
U n '. versităţi i "Al. I. Cuza" din Iaşi pl' carl' o absolv[t în anul Hl6 1 ,
fiind apoi, p0ntru un an d e zile profesor d e istorie l a Liteni, judeţul
Iaşt Din anul 1 962 se dedică muncii nobile şi plin[\ de satisfacţii, de
muzeolog, specialitate căreia îi va închina intreaga viaţ[l şi capacitatu
de muncă. Castelul Bran, Cetatea Făgăraşului , Muzeul judeţean Vaslui
sîn t cele tre i instituţii muzeale unde cu pasiune, seriozi tate şi probitate
ştiinţifică, a muncit la redimensionarea, întregirea, îmbog;'"1 ţirea şi moder
nizarea, iar în ultima, punînd şi piatra de temelie, alături de un tîn[tr
coiw�-t iv, la a cărui formare a avut contribuţii esenţiale.
Cercet<'1 rile efectuate, pîntt în 1 9 74 în Transilvania, în domeniile
arheologi ei şi muzeologici s-au soldat cu îmbogăţirea informaţiilor p ri
vi nd dezvoltarpa economico-socială şi politică a regiunilor Bran �i F[t
gara�� au c ontribuit la diversificarea şi consti tuirea unor noi şi impor
tante colecţii muzeale. Definitoriu pentru această perioad[t au fost pre
ocu p;irile pentru dezvelirea şi reconstituirea sistemelor de fortificaţii ale
p l ec.,
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celor două cetăţi, rezultatele cercetărilor obţinute alături d e ceilalţj co
laboratori fiind comunicate la sesiuni ştiinţifice sau publicate în rev is
tcle de specialitate.
Din anul 1974 şi pînă la încetarea din viaţă la 4 mai 1 �113, m u7eo
logul principal Rica Popescu a contribuit determinant la înfiinţJare.-1 �i
dezvoltarea unuia dintre cele mai tinere muzee ale ţării, Muzeul j udt'
�ean Vaslui, deschis la 26 septembrie 1975. De la întocmi rea tematic i i
de principiu pentru expoziţia de bază, la structurarea pe perioade ::;i
epoci, de la realizarea şi fundamentarea ştiinţifică a s ecţiei de istorie
m edie a muzeului, Rica Popescu a înfăţişat ştiinţific şi expoziţioLal o
perioadă de aproape patru secole, care vorbesc despre d�zvoltarea -:;i
prezenţa acestui spaţiu colinar moldovenesc în cadrul general al istoriei
noastre naţionale. Cercetător şi pedagog de profunzime şi sobrietaiv, cu
posibi lităţi multiple de informare, de la izvoarele arheologice 1� cPl e
scrise, interne şi externe, Rica Popescu a fost, pentru cei din c�,d:rul
colectivului muzeului vasluian, în permanenţă, un sfătuitor şi co]t•g de
ţinută, oferindu-le tuturor din experienţa-i cîştigată prin ani de stu:diu
şi cercetare. A avut un deosebit fier în ce priveşte activitat�a muzeoteh
nică, aceste calităţi fiind verificate şi confirmate cu ocazia rcalizăr.iJ PX
poziţiei de bază şi a celor tematice temporare organizate de-a lungul
anilor în cadrul Muzeului judeţean Vaslui.
Pentru peiroada vasluiană a activităţii sale semnificative şi : eve-
latorii sînt cercetările arheologice efectuate, alături de colegii să1, l a
Curţile Domneşti din Vaslui î n colaborare c u Institutul d e istorie �;i ar
heologie "A. D. Xenopol" din Iaşi. Această activitate s-a concretizat prin
reluarea săpăturilor arheologice la Curţile Domneşti, fiind date la J veal ă
i mportante vestigii care atesti't continuitatc>a d e locuire IX' aceste 5trii
vechi meleaguri româneşti. Au fost dezvelite ruinele Curţilor Do:-::- we�ti
de la Vaslui din perioada ştefaniană, datate în a doua j umătate a seco
l ului XV, şi care dovedesc stadiul dezvoltării societăţii românt>�;>1.J di n
timpul domniei marelui voievod. Materialele arheologice proveniti'· din
palatul domnesc concretizat în cahle de sobă, cu ornamente i neditao', re
prezintă unicate în arta aplicată din Moldova celei de a doua jumiltăti
a veacului XV şi începutul celui următor. Intocmirea catalogului .:ahle
lor descoperite la Curţile Domneşti din Vaslui, era preocuparea dP dt
pătîi in ultimul timp, mai ales că prin acesta considera că, pe bun ă
dreptate erau schimbate unele puncte de vedere in ceea ce priv este
stadiul de dezvoltare al societăţii româneşti din secolul al XV-lea �J ur
m [ttoarclC', înscriindu-ne firesc şi de drept în concertul sud-balca:1:1 c şi
european al progresu lui firesc, istoric din epoca medie. Hczultat0le cer
cetăr ilo r ştiinţifice şi muzeologice au văzut lumina tiparului în ·naJo
ritatea publicaţiilor de specialitate din ţart1
Anuarul Insti t utu lui de is
torie şi arheologie "A. D. Xenopol", Iaşi ; Ar heolog.i a Moldovei , Mitro
polia Moldovei, Revista muzeelor, Studii şi cercetări de istoric v .:< h e ş i
a rheologi e , Acta Moldaviae Meridionalis ş.a. ; î n majoritatea ziarC'lcc- u'n
trale şi a ce lui judPţcan.
,
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A fost în toată această perioadă un col<:'g şi prieten sincer şi onest
realizînd cu tact şi profesionalism acea legătură absolut necesară unei
atmosfere de lucru şi cercetare, instituţia înscriindu-se şi datorită contri
buţiei sale printre cele mai bine cotate dintre unităţile muzeale.
Aproape un deceniu a participat cu regularitate şi a organizat în
perimetrul muzeal şi cel dinafara acestuia, în mijlocul elevilor, al celor
ce muncesc activităţi specifice muncii de muzeu, dezbateri, expuneri ,
. nedalioane, simpozioane în şi prin care a făcut cunescut maselor largi,
diferitelor categorii socio-profesionale, bogăţia de informaţii, descoperi
rile arheologice din judeţul Vaslui, tradiţiile de luptă şi fapte ale înain
taşilor şi contemporanilor, efortul tuturor la ridicarea şi afirmarea presti
giului a�.:estui minunat popor.
Plecată dintre noi atunci cînd, sigur acumulările ar fi putut
să
constituie rezultatul unor sinteze despre istoria zonei, despre experienţa
!?i munca deosC'bită, a truditorului nC'ştiut de nimeni,
a muzeologului
pentru păstrarea şi transmiterea peste timp a celor mai valoroase şi re
prezentative valori ale unei n�ţiuni, atunci cînd nu implinise încă nici
cincizeci de ani, dispariţia a fost o grea încercare pentru familie şi prie
h.'ni.
Amintirea muzeologului Rica Popescu va fi legată permanent de
cele trei muzee care-i datorează, asemenea celorlalţi, îmbogăţirea şi sis
tematizarea expoziţiilor şi formarPa cîtorva generaţii de specialişti care
<tst�Izi muncesc în acest domeniu, neuitînd că o parte din învăţătura lor
o d a torează şi ccrcetătorului Rica PopC'scu.
IOAN MANCAŞ

LlSTA LUCRARILOR PUBLICATE
- Contnbuţii Ia cunoaşterea situaţiei social-economice a colibaşilor din zona Bra
nului in secolele al XVIII-lea ş i al XIX-lea, in Sesiunea de comunicA ştiinţifice
a Muzeelor de Etnografie şi ArtA PopularA, C.C.E.S. Bucureşti, 1 972, p. 152 1 5 9 (in rolaborare).

- CabJ.e din timpul lui
Curtea Domnească din

Stefan cel
'vaslui, in

288 + fig. în afara textului .

- Cahle

şi plăci decorative

Mare cu motive animaliere, d escoperi te h1
MemAntiq,
VI-VII l , 197�1976, p. 28Î-

descop eri te la Curtea Domnească din

se1ia MIAC, XLVJ T, 1 9 78 , 2 , p . 63-G9.

Vaslui, în I3l\ I I ,

- Santierul arheologic Vaslui. Principalele rezultate ale săpăturilor din anii 1976i977, in Acta M M, l , 1 9 19, p. 1 0 1 - I I B (în colaborarL').
- Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de la Vaslui - Curţile Dom
neşti din anul 1978, î n ActaMi\1, I, 1 919, p . 1 1 9-1 2!1 (in colab0 1·arc).
- Cahle din vremea l ui Stefan ce l Mare cu reprezentări de cavaleri medievali
d eseoperi te la Curtea Domnească din Vaslui, în :\ctaMM, J , 1 97 9 , p. 129- l :lB.
- Ncgu.storii Vasluieni consemnaţi în t·egistrele vigesimei oraşului Braşov î n se
colul al XVI-lea, in ActaMM, r, J !n!J, p. 28:1-:.!BR.
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- Principalele ··ezultate ale cercetărilor arheologice de la Vaslui - Curtea Dom
nească din amd I!l78, in MC:\, Orad1�a. XU I , 1979, p. 349-351 (in colaborare)
- Cercetările a rheologice de ta V as l u i - curţile Domneşti, în MCA, Tulcea, XIV,
1980, p. 558-:J6;J (in c-olaboran•).
- Săpăturile arheologice de la Dea l u l J>a i u l u i - Va�lui, în MCA, Tulcea, XIV,
1980, p. 566-�Ji l .
- Santierul arheologic Vasl u i . Principalele rezu l tat e ale săpăturilor din 1979 de
ia - CUrtea Do mnea�că, in ActaMM, I l , 1980, p. 197-206 (in colaborare).
- Ceramică de uz comun din secolul al XV -lea, descoperită pe teritoriul oraşului
Vaslui, in ActaMM, I I , 1 980, p. 207-222.
- Vaslui - re�edinţă voevodală î n secolele XV-XVI, in AI IAI, XVII, 1980,
p. 585--5 89 (in colaborare).
- Catalogul cablelor din secolul al XV-lea de Ia "Curţi l e Domneşti" - Vaslui (1),
in Acta MM, III-IV, 1981-1982, p. 1 1 1-134.
- Sobele cetăţii Făgăraşului după inventarele din secolul al XVD-lea in Acta MM,
Il, 1 980, p . 479-482.
- Curtea Domnească de la Vaslui din vremea lui Ştefan cel 1\olare, în MN, V I ,
1982, p . 1 55-- 1 66 ( i n colaborare).
- Principalele rezultate ale săpăturilor de Ia Curtea Domnească din Vaslui, i n
MCA, XV, Bucureşti, 1983, p. 504-507 (in colaborare).
- Şantieru] arheologic Vaslui. Principalele rezultate ale săpăturilor din anii
1980-1981 de la Curtea Domnească, in ActaMM, V-VI, 1983-1984., p. 213222 (in colaborare)
- Vaslui - reşedinţă domnească şi capitală. 550 de ani de la atestarea docu
mentară (1435-1985), (în colaborare), în prezentul volum.

Lucrări manuscris

- Despre organizarea tirgului Vu�lui in seco lele X V - X V I , <'umunicare sustinuta
la sesi unea şti i n ţ i fică a 1\'I uzeu lui jucl! •ţpan Sun·a va d i n I:J-D noiem brie 1 98 1 .
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ABBEVIERI

AA
AISC

- Artă şi a rheologie, Iaşi.
- Anuarul Institutului de studii clasice, Cluj-Napoca.

ActaMM
ActaMN
AIlAI

- Acta Moidaviae Meridionalis, Vaslui .
- Acta Musei Napocensis, Oluj-Napoca.
- Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie "A. D.

Aluta

- AJuta, Muzeul judeţean Covasna, Sf. Gheorghe.
- Anuarul de lingvistică şi istorie literară, Iaşi
- Apulum, Acta Musei Apulensis, Alba Iulia.
- Arheologia Moldovei, laşi.
- Analele Ştiinţifice ale Universităţii " Al . 1. Cuza" Iaşi.
- Analele Universităţi i Bucureşti
- Buletinul Mon ume ntelor I storice , Bucureşti .
- Cercetări arheologice. Muzeul de istorie al R.S. Rom â-

ALIL

Apulum
AM (Arh Mold)
AŞUI

AUB
BMI
CAB

Xenctpol" Iaşi.

nia, Bucureşti.

Carplca
CDM

CI
Dacia

- Carpica. Muzeul de istorie şi artă, Bacău.

- Catalogul docwnentelor moldoveneşti din Arhivele Centrale de Stat, Bucureşti, vol. 1-V.
- Cercetări Istorice seria nouă, Iaşi.
- Dacia, R.echerch es et de couvertes a:rcheologiques en Raumanie, I-XII, 1924-1947 ; NS, Revue d archeologie et
d histoi re ancienne, 1, 1957.
- Documente privind istoria României, Bucureşti
,

'

'

DIR
DRB

Arh st Bt
Arh St B uc.
Arh St CI.
Arh St Iaşi

Arh St Se
Arh St Vs.
FHDB
Bierasus

IR
ISISP
Ma,terlale (MCA)
MemAntiq
MMS
MN
Pontlea

RA
RE

RFR
Rdl
RIR
RM
RRH
RRSI
SAA

SMIM
SCIV (A)

- Documenta Romaniae Historica, Bucureşti.
- Arhivele statului, Botoşani.
- Arh ivele sta tului Bucureşti .

- Arhivele Statului
- Arhivele Statului
- Arhivele Statului
- Arhivele Statului

Cluj-Napoca
laşi.
Suceava

Vaslui.
- Fontes Historiae Daco-Romanae, Bucureşti.
- HierB!Ias, Anuarul complexului muzeal Botoşani.
- Izvoarele Istoriei Românilor, Bucureşti.
- Arhiva Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice
de pe lingă C.C. al P.C.R.
- Materiale şi cercetări arheolo gice, Bucureşti.
- Memoria Antlquitatis, Acta Musel Petrodavensis, Piatra

Neamţ.
- Mitropolia Moldovei ş i Sucevei, Iaşi.
- Muzeul Naţional, Bucureşti.
- Pontica, Muzeul de arheologie Constanta.
- Revista arhivelor, ambele serii
- Real-Encyklop!die der Klassichen Altertumswissen
schaft.
.

- Revista Fundaţiilor Regale.

Revista de istorie, Bucureşti.
:Revista istorică română, Bucureşti.
Revista muzeelor, Bucureşti
Revue Roum.aine d'Histoire, B ucureşti .
- Revista română de studii internaţionale, B ucureşti .
- Studia Antiqua et Archeologica, Iaşi.
- Studi i şi materiale de istorie medie, Bucureşti.

-

- Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie,
Bucureşti.

c-da. :at coala as
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS
Anuarul Muzeului j udeţean Vaslui
publică studii, comunicări, note, cercetări arheologice de teren, documente.
cronică, recenzii, note bibliografice şi revista revistelor din domeniile a rheologiei.
istoriei, etnografiei şi folclorului, istoriei artelor, istoriei culturii, muzeologiei şi
altor discipline auxiliare istoriei.
Materialele trimise spre publicare vor fi dactilografiate în două exem plare,
la două rinduri, cu notele numerotate in continuare la sfîrşitul textului . Rezumatul
şi explicaţia ilustraţiei vor fi redactate in limba română şi intr-o limbă s t răină dP
circulaţie.
La sfîrşitul textului se va adăuga o listă a abrevierilor folosite în conform itate cu cele acceptate de publicaţia noastră.
Responsabilitatea materialelor publicate revine în exclusivitate autorilor.
Manuscrisele nepublicate nu se restituie.
Intreaga corespondenţă privind publicarea materialelor se va adresa direc
torului Muzeului judeţean Vaslui, redactor responsabil al Anuarului Acta Molda
viae Meridionalis, Piaţa Independenţei nr. 1, Vaslui, cod. 6!>00.
-
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