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POIENEŞTI – VATRĂ DE CIVILIZAŢIE MILENARĂ
Dr. CIPRIAN CĂTĂLIN LAZANU*
Satul Poienești se află într-o depresiune, de
aproximativ 10 km2, pe valea pârâului Valea Caselor,
care este străjuită de o serie de dealuri: Dealul Teilor la
nord-vest, cu altitudinea maximă de 234 m, Dealul
Cetății, la sud-sud-vest, cu altitudinea maximă de 479 m,
Dealul Poienești, spre sud-est, cu altitudinea maximă de
451 m și Dealul Vărzăriei la est, cu 221 m altitudine
maximă. Depresiunea are văile largi care dau direct în
valea Racovei, fiind o zonă ideală pentru comunitățile
umane, aici fiind atestate urme de așezări umane
începând cu perioada neolitică, eneolitic, epoca
Bronzului și până în Evul Mediu1.
Cel mai cunoscut sit arheologic de pe teritoriul
comunei Poienești este cel din punctul Dealul
Măgura/Teilor, care este situat pe un pinten de deal
aflat la nord-vest de satul Poienești, cu altitudinea
relativă de 12 m, ce coboară din Dealul Teilor spre
confluența pârâului Valea Caselor cu râul Racova (Pl. 1).
Situl
arheologic
de
la
Poienești-Dealul
Măgura/Teilor a fost descoperit de către Constantin
Cihodaru în urma unor cercetări de teren, realizate în
anul 1931, în cadrul cărora au fost descoperite mai multe
așezări pe valea Racovei și pe teritoriul actual al comunei
Poienești2.
Primele cercetări arheologice în stațiunea de la
Poienești-Dealul Măgura/Teilor au fost efectuate de
către Constantin Cihodaru în anul 1936, moment în care
au fost publicate și rezultatele acestora în revista Artă și
Arheologie. Sondajul arheologic a fost realizat prin
trasarea și cercetarea a patru suprafețe (A’, A”, B, C și D),
cu o suprafață totală de 400 m2 (Pl. 2/1). În urma acestor
cercetări au fost identificate mai multe niveluri
stratigrafice cu un bogat material arheologic. Cel mai
vechi nivel aparținea culturii Cucuteni, din care provin
materiale încadrate în faza A3, peste care s-a suprapus
nivelul din secolele III-IV d. Chr., conținând mai multe
morminte de incinerație3.
Cercetările arheologice au fost reluate de către
Radu Vulpe, în anul 1949, când a fost cercetată o
suprafață de 1776 m2, însumând un număr de 29 secțiuni
arheologice (Pl. 2/2). În urma cercetărilor din această
campanie au fost descoperite 350 de complexe din
eneoliticul târziu (cultura Cucuteni, faza A3), perioada
mijlocie a epocii Bronzului (cultura Monteoru), complexe
din perioada La Tène (secolele IV-III a. Chr.), 55 de
morminte de incinerație bastarne (secolele II-I a. Chr.),
55 de morminte de incinerație în urnă, cultura PoieneștiVârteșcoiu (prima jumătate a sec. III p. Chr.) și 23 de
morminte de înhumație (secolele III-IV d. Chr.)4.
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Cercetările din această campanie au dus la descoperirea
mai multor niveluri arheologice cu un bogat patrimoniu
arheologic: ceramică, unelte din piatră, os și metal,
obiecte de podoabă și port, obiecte de cult.
Descoperirile din anul 1949 au avut un ecou științific
extraordinar, nu doar prin ineditul descoperirilor, dar și
prin cantitatea și calitatea acestora. Din acest motiv,
cercetările arheologice au fost reluate începând cu anul
1979.
Noile cercetări arheologice au fost inițiate de către
prof. dr. Mircea Babeș, la acest proiect de cercetare
multianuală participând Institutul de Arheologie „Vasile
Pârvan” al Academiei Române (responsabil de șantier
prof. dr. Mircea Babeș), în colaborare cu Muzeul
Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, și care s-au
desfășurat până în anul 20005.
Situl
arheologic
de
la
Poienești-Dealul
Măgura/Teilor constituie un model în ceea ce privește
modul în care trebuie realizată o cercetare arheologică
într-un sit multistratificat, în cei 21 de ani fiind cercetată
o suprafață de 11000 m2 și descoperite peste 1800 de
complexe arheologice (morminte, locuințe, gropi etc.)
(Pl. 3). Descoperirile arheologice au determinat
utilizarea numelui stațiunii arheologice pentru
desemnarea aspectelor culturale respective: cultura
Poienești-Lukașevka, atribuită Bastarnilor germanici și
cultura Poienești-Vârteșcoiu, atribuită populației
băștinașe a Carpilor.
Deosebite sunt și descoperirile de morminte
aparținând unei necropole a Geților, datate în secolele
V-IV a. Chr., sau cele medievale, moldovenești, din
secolele XIV-XVII, descoperite în același sit. Astfel,
cercetările arheologice au identificat complexe
aparținând unor așezări din: cultura Cucuteni (mileniile
V-IV a. Chr.), din perioada bronzului târziu – cultura Noua
(secolele XIV-XIII a. Chr.), carpică - cultura PoieneștiVârteșcoiu (a doua jum. a sec. III) și gotică – cultura
Sântana de Mureș-Cerneahov (sec. IV p.Chr)6.
Descoperirile funerare sunt cele care au adus faima
acestui sit, plasându-l în Repertoriul Arheologic Național
și internațional. Cea mai veche necropolă, din punct de
vedere cronologic, este necropola getică (sec. V-IV a.
Chr.). Necropola a fost cercetată în întregime și era
plasată în zona nordică a sitului, din care au fost
dezvelite și cercetate 42 morminte de incinerație. Un
număr de nouă înmormântări au fost realizate în urne,
iar restul cu depunerea oaselor calcinate și a inventarului
(vase, pumnale, cuțite, pumnale, vârfuri de săgeți, perle)
direct în pământ. În general, gropile erau mari și
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rectangulare7. Din aceeași necropolă face parte și
”mormântul-cuptor”, cu schelet parțial incinerat pe loc8.
O altă necropolă identificată și cercetată este
necropola bastarnă - cultura Poienești-Lukașevka (sec. III a. Chr.). Și această necropolă a fost cercetată în
întregime și cuprinde 275 morminte de incinerație, cu
dispunere pe întreaga suprafață cercetată. Cele mai
multe înmormântări, 260, sunt în urnă, celelalte având
oasele calcinate și inventarul funerar depuse direct în
pământ. Inventarul este format din fibule, paftale,
brățări și perle9.
Necropola carpică – cultura Poienești-Vârteșcoiu
(prima jumătate a sec. III p. Chr.) a fost cercetată în
întregime și cuprinde 217 morminte, 138 sunt morminte
de incinerație, cu urne și capace lucrate la roată sau de
mână și sunt de factură autohtonă. În cadrul
mormintelor de femei se distinge inventarul format din
obiecte de podoabă și port din argint, bronz, fier, sticlă
și coral. Un număr de 79 morminte sunt de inhumație și
sunt de copii, cu inventar sărac. Prezența acestui tip
funerar se poate explica prin existența unui biritualism și
era specific copiilor până la o anumită vârstă10.
O altă necropolă cercetată aparține culturii Sântana
de Mureș-Cerneahov (sec. IV p. Chr.) din care au fost
identificate și cercetate un număr de 18 morminte (sec.
IV p. Chr.)11. O altă necropolă identificată este cea din
perioada medievală (sec. XIV-XVII), din care au fost
cercetate 23 de morminte12.
Stațiunea arheologică de la Poienești este una
dintre cele mai importante de pe teritoriul României,
descoperirile efectuate aici reprezentând elemente
definitorii în identificarea și cercetarea diferitelor
civilizații ce au populat teritoriul aflat între Carpați și Prut
și nu numai.
NOTE
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Ghenuță Coman, Statornicie, continuitate. Repertoriul
arheologic al județului Vaslui, București, 1980, p. 211-214.
2
C. Cihodaru, Contribuții pentru fixarea unei hărți preistorice
a Daciei. Stațiuni preistorice în județul Vaslui, în ”Arta și
Arheologia”, 7-8, București, 1931-1932, 1933, p. 43-53.
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Idem, Poenești-Tamasidava: o așezare carpică în Moldova
centrală, în ”Arta și Arheologia”, 13-14, 1937-1938, p. 30-59.
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R. Vulpe, Săpăturile de la Poienești din 1949, în ”Materiale
arheologice privind Istoria Veche a RPR”, I, București, 1953, p.
221-486.
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Babeș M. et al., Raport preliminar privind reluarea săpăturilor
de la Poienești – 1979, în ”Acta Moldaviae Meridionalis”, II,
Vaslui, 1980, p. 35.
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Babeș M. et al., Poienești-Măgura. Campania 1999, în
”Cronica cercetărilor arheologice din România” (Comisia
Națională de Arheologie), București, 2000, p. 77-78.
7
Babeș M. et al., op. cit., 1980, p. 36-44; Babeș M. et al.,
Poienești-Măgura. Campania 1994, în ”Cronica cercetărilor
arheologice din România”, București 1995, p. 70-71; Babeș M.
et al., Poienești-Măgura. Campania 1995, în ”Cronica
cercetărilor arheologice din România”, 1996, p. 90-91.
8
R. Vulpe, op. cit., 1953, p. 312-315, fig. 97, 98, 99.
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Babeș M., Die Poieneşti-Lukaševka-Kultur. Ein Beitrag zur
Kulturgeschichte im Raum östlich der Karpaten in den letzten
Jahrhunderten vor Christi Geburt, Bonn, Rudolf Habelt Verlag
(Seria Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde, 30), p. 20, 30,
35, 208-214/nr. 71, Pl. 7/71, 9, 17, 34, 35; Babeș M. et al.,
1998, p. 59; Babeș M. et al., op. cit., 2000, p. 77-78.
10
Babeș M. et al. 1998, 59; Babeș M. et al., op. cit., 2000, p. 7778.
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Babeș M. et al. 1998, 59; Babeș M. et al., op. cit., 2000, p. 7778.
12
Babeș M., op. cit., 2002, p. 157-161.
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O CAHLĂ DE SOBĂ DREPTUNGHIULARĂ CU SCENA ALAIULUI DOMNESC DE
VÂNĂTOARE DESCOPERITĂ LA CURTEA DOMNEASCĂ DIN VASLUI
MONICA DRAGOMIRESCU*
Cercetările arheologice realizate în diversele așezări
rurale și urbane din Moldova au dezvăluit importante
mărturii de viață, cultură și civilizație medievale specifice
veacurilor XIV-XVII. Un rol semnificativ între acestea l-a
căpătat ceramica monumentală, de cele mai multe ori
decorată și smălțuită pentru policromie și pentru
creșterea rezistenței la intemperii.
Aceasta cuprinde, pe de o parte, discuri
ornamentale, cărămizi și plăci pavimentare care ornau
fațadele sau interioarele unor construcții, iar, pe de altă
parte, cahle provenite de la sobe, relevând necesitatea
confortului și creațiile artistice vrednice de laudă.
Numeroasele descoperiri și aporturile aduse de
specialiști în vederea unor noi interpretări și reevaluări
ale aspectelor pe care le implică apariția și evoluția
sobelor în Moldova au îmbogățit repertoriul
cunoștințelor referitoare la cahlele medievale. În același
timp, s-a acordat un interes deosebit motivelor
decorative și semnificației acestora, cu scopul de a
înțelege mentalitatea creatorului și a comanditarului
medieval.
Ceramica din secolul al XV-lea este caracterizată
prin pasta de calitate superioară, având în compoziție
degresanți, precum nisip fin, mică, cioburi mărunțite,
pietricele sau scoici. Culoarea roșie-cărămizie tipică
pentru ceramica arsă a fost obținută printr-o
reverberație de 900°C în cuptoare special amenajate1.
Având în vedere gruparea pe categorii a cahlelor
descoperite la Curtea Domnească din Vaslui, propusă de
Alexandru Andronic și Rica Popescu, considerăm că piesa
pe care o abordăm se încadrează în categoria cahlelor cu
decor arhitectural de interior, reproducând scene de
curte sau de palat domnesc. Acestea produc un efect
artistic aparte și sunt foarte sugestive din punct de
vedere al raporturilor feudale redate2.
Această cahlă de formă dreptunghiulară executată
în tehnica traforului și având gardină, orna soba
locuinței. Ceramica decorativă de interior este lucrată
dintr-o pastă superioară roșie, omogenă, bine
frământată și arsă la roșu, fiind smălțuită cu brun-roșcat.
Măsoară 29 cm lungime, 21 cm lățime și 3 cm grosime și
datează din a doua jumătate a secolului al XV-lea. A fost
descoperită în urma cercetărilor arheologice sistematice
de la Curtea Domnească din anul 1976, la o adâncime de
- 2 m, în locuința L 9, groapa 5. Este posibil ca la sfârșitul
secolului al XV-lea sau la începutul secolului al XVI-lea să
se fi realizat lucrări de reparație la reședința domnească,
demontându-se cu această ocazie vechile sobe. Resturile
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ar fi fost aruncate într-o groapă, care avea să fie ulterior
astupată și nivelată.
Decorul înfățișează o scenă de vânătoare care are ca
personaj central un cavaler în armură și cu capul în profil,
purtând un coif alungit, terminat cu o cruce. Cavalerul,
ținând frâul cu mâna dreaptă, iar stânga rezemând-o pe
șold, îmbracă o cămașă de zale, peste care poartă
platoșa cu un colier la gât. Pe platoșă, în mijloc, se
evidențiază o cruce cu brațele egale - cruce greacă.
Platoșa are țepi care se întind până la talie, unde se
remarcă un brâu (braconieră), de unde pornesc
pulpanele peste armura de coapsă care continuă până la
îndoitura genunchiului. În piciorul sprijinit de scară
poartă încălțăminte cu vârful ascuțit, fiind foarte vizibil
pintenul cu duriță în cinci țepi lungi.
Ținuta cavalerului redat aparține categoriei
echipamentelor de război ușoare utilizate de boierimea
moldovenească, datoare a se prezenta la curte în cămăși
de zale și armuri. Ea este împrumutată de la cavalerii
medievali din vestul Europei, echipați astfel în fruntea
cetelor lor de războinici. Sursele amintesc de aceste cete
de cavaleri cu flamuri încă din prima jumătate a secolului
al XV-lea, cu ocazia prestării jurământului de vasalitate
față de regii Poloniei. Despre steagul domnesc din
Moldova lui Ștefan cel Mare știm că era deosebit de
celelalte steaguri ale oștii moldovene, care erau
cunoscute sub denumirea de bandiere.
În planul secundar se observă flamura de cavaler de
formă triunghiulară, ornamentată cu două cruci cu
brațele egale și o rozetă între ele. Flamura este atașată
de o lance lungă, cu vârful ascuțit, sprijinită de cârligul
cuirasei. Tot în acest cadru se distinge un alt steag de
trupe, de formă pătrată, prins de un suport lung,
terminat cu o cruce în vârf. Steagul este decorat cu patru
stele în șase raze, semn că șeful unității avea în
subordine cel puțin 50 de luptători.
Un alt călăreț se profilează în același plan, purtând
la mijlocul pieptului o cruce, iar pe cap un coif cu vârful
ascuțit, de tipul coifurilor occidentale de la sfârșitul
secolului al XV-lea. Cu mâna dreaptă sprijină flamura
triunghiulară de cavaler, decorată cu o cruce și prinsă de
un suport drept terminat tot cu o cruce, iar în partea de
jos, în apropierea mâinii, o rondelă apare întrebuințată
ca o contragreutate. Cu mâna stângă susține un
buzdugan fațetat, de formă rombică, cu o coadă scurtă
din fier, de tip transilvănean, întâlnit mai ales în lupta
călare.
O altă armă care apare pe această cahlă este un
paloș cu lama curbată și garda dreaptă. Adesea întâlnim
asemenea arme semnalate în documentele vremii, o
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parte însemnată provenind din atelierele meșterilor
făurari şi săbieri din Moldova.
Calul cavalerului este reprodus armonios și bine
proporționat, având ridicat piciorul drept, ca în mers de
paradă. Părul este lung, iar coada împletită până la
jumătate, pe urmă cade liberă. Pe crupa calului se
observă un ansamblu din bare simple, iar șaua are un
oblânc înalt, încovoiat în partea din față. Pieptarul calului
este bogat împodobit cu rozete, iar pe crupă are o
armură. Un grup de animale de diferite dimensiuni, în
mișcare, este redat în partea de jos a cahlei. Animalul cel
mai mare, aflat chiar sub copita calului, poartă pe spate
o armură și seamănă cu un țap, cu coarnele date mult pe
spate și cu picioarele în poziție de salt. De altfel, toate
animalele sunt redate cam în aceeași postură: au gâtul
lung, boturi ascuțite și urechi lungi, cozile le țin în sus și
aleargă.
Doi șoimi flanchează cele două margini ale cahlei,
unul deasupra calului, altul în spatele alaiului cavaleresc.
Primul are aripile desfăcute, capul falnic ridicat și se
oprește din zbor pe o ramură. Cel de-al doilea,
perceptibil mai mic, are aripile strânse și stă așezat pe o
ramură. Deasupra lui, vedem bine reprezentat un copac
cu șase crengi, câte trei pe fiecare parte, cu ramurile
orientate spre pământ, înălțându-se dintr-un fel de
suport sau dintr-un vas. Este cu siguranță „pomul vieții”,
motiv de origine persană, pătruns în arta bizantină și de
aici în lumea creștină balcanică și dunăreană3. În
apropierea copacului, se conturează o stea în șase
colțuri.
Un al doilea „pom al vieții” este schițat în partea de
jos a cahlei, de dimensiuni mai mici decât primul, cu opt
ramuri la fel îndreptate în jos, distribuite câte patru pe
fiecare latură a trunchiului îngroșat din care pornesc
rădăcini.
În partea de sus a cahlei se află o stea și o Lună
(Craiul nou) găzduind în interior o altă stea. Din
perspectiva iconografiei creștine, aceste două simboluri
astrale sunt puse în legătură cu Iisus Hristos și cu Maica
Domnului.
Deasupra flamurii cavalerului, tronează un Soare cu
opt raze, asimilat simbolic Mântuitorului și asociat cu
ideile de Har, Viață și Biserică.
Toată această grupare de motive ornamentale ale
cahlei este încadrată într-un chenar dreptunghiular
având stilizat pe margini un lujer.
Așadar, această cahlă înfățișează un alai de cavaleri
moldoveni pregătindu-se de luptă, motiv folosit pentru
prima dată în perioada secolului al XV-lea pe ceramica
decorativă vasluiană. Astfel, exemplarul analizat
contribuie la reconstituirea tabloului vieții medievale din
Moldova, dovedind strânsa legătură între aceasta și
civilizația europeană occidentală.

NOTE
1

Cristian Pântea, Restaurarea și conservarea unei cahle din
secolul al XV-lea descoperită la Curțile Domnești din Vaslui, în
“Acta Moldaviae Meridionalis”, III-IV, Vaslui, 1981-1982, p.
267.
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Alexandru Andronic, Rica Popescu, Șantierul arheologic
Vaslui. Principalele rezultate ale săpăturilor din 1979 de la
Curtea Domnească, în “Acta Moldaviae Meridionalis”, II,
Vaslui, 1980, p. 204.
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Rica Popescu, Cahle și plăci decorative descoperite la Curtea
Domnească din Vaslui, în “Acta Moldaviae Meridionalis”,
XLVII, Vaslui, 1978, p. 67.
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UNITĂŢI MONETARE MEDIEVALE DIN MOLDOVA – SECOLELE XV-XVI.
CURIOZITĂŢI NUMISMATICE
ALBERT GABRIEL GRECU*
Moldova primelor decenii de existență statală a
cunoscut încă din timpul domniei lui Petru Mușat
(întemeietorul dinastiei Mușatinilor) o perioadă de
consolidare și de prosperitate reflectată și prin activitate
monetară. Prima emisiune monetară a Țării Moldovei,
grosul, monedă de argint cu diametrul de 18 - 22 mm și
greutatea medie de 0,96 - 0,98 g a fost bătută, cel mai
probabil, la 1377. Asupra emisiunilor monetare atribuite
domnitorului Petru Mușat și-au îndreptat atenția
numeroși cercetători numismați: Dimitrie A. Sturdza,
Nicolae Docan, Constantin Moisil, Octavian Iliescu,
George Buzdugan etc1. În marea lor majoritate, prin
studiile întreprinse, au considerat că grosul
moldovenesc a avut o unitate ponderală similară celei
utilizate de coloniile genoveze de la Marea Neagră
(Caffa, Licostomo și Chilia), numită sommo (de origine
mongolă), având o greutate apreciată la 206,5 g de
argint, adică 200 de unități ale sistemului monetar.
Așadar prima unitate monetară cunoscută din istoria
medievală a Moldovei a fost o monedă numită gros,
având ca sub multiplu jumătate de gros (extrem de rare
în timpul domniei lui Petru Mușat). În alte studii,
greutatea unui sommo a fost apreciată la 192-198 grame
de argint, așa încât dintr-o astfel de cantitate de argint,
un meșter monetar putea bate, inițial, în atelierul său,
200 de exemplare de un gros, cu o greutate medie
cuprinsă între 0,96-0,99 g. Cererea de monedă, ca
rezultat al creșterii producției de mărfuri, diversității
acestora, intensificării schimburilor comerciale, inclusiv
cu negustori străini, a determinat scăderea titlului și
greutății monedelor de un gros, ajungându-se la o
unitate ponderală în continuă descreștere, astfel că
dintr-un sommo se puteau bate până la 240-248 de
groși, cu o greutate medie de 0,86 g argint2.

Pe circumferința aversului, între două cercuri
perlate este încadrată legenda în grafie latină: 
SImPETRI WOIWO. Reversul monedei prezintă în plan
central, în cerc perlat, un scut despicat, având în câmpul
din stânga trei sau patru grinzi orizontale, iar în câmp
dreapta șase flori de crin (pe reversul monedei, la alte
exemplare există șapte, cinci, patru, trei sau o singură
floare de crin). Pe circumferința reversului, între două
cercuri perlate, apare legenda în grafie latină: 
SImOLDAVIEnSIS.
În glosarele numismatice3, gros-ul este definit ca
fiind o monedă de argint, emisă începând din secolul al
XIII-lea de către diverse state și orașe medievale, având
caracteristicile tehnice apropiate unui sistem monetar
adoptat la un moment. În regatul Poloniei, o unitate
monetară specifică secolelor XIV-XVI a fost grosz-ul, așa
cum groshen-ul a reprezentat o unitate monetară din
argint, specifică diferitelor state și orașe medievale ale
Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană sau
moneda greșel, de regulă, din bronz, emisă în
Transilvania (1764-1891), la jumătatea sec. al XVIII -lea și
care reprezenta 1/3 dintr-un creițar / kreuzer.
În lucrările de specialitate sunt întâlnite denumiri de
emisiuni monetare medievale asemănătoare monedei
moldovenești: grossi, grosz, grossone, groat, groten,
groschen, Mariengroschen etc. Toate aceste denumiri
desemnează, în fapt, unitatea monetară gros, fiecare
integrată unui sistem monetar.
Grosul moldovenesc din timpul lui Petru Mușat,
bătut la 1377, a fost emis fără întrerupere între anii
1394-1527, iar jumătatea de gros a fost emisă între anii
1400-1527. În timpul domniilor voievozilor: Alexandru
cel Bun (1400-1432), Iliaș I (1432-1433), Ștefan al II-lea
(1433-1435, 1442-1447) și Iliaș I și Ștefan al II-lea (14351447), sistemul monetar medieval moldovenesc a fost
completat prin emiterea nominalului cu valoarea de 1 ½
groși. În perioada domniei lui Alexandru cel Bun s-au
bătut și dubli groși. În imaginile de mai jos redăm un
exemplar de dublu gros (2 groși) tipul IV4.

Moneda de un gros - emisiune a voievodului Petru
Mușat (foto, stânga) - se recunoaște după herbul
(blazonul) Moldovei – capul de bour cu stea între coarne,
cu rozetă la dreapta și semilună la stânga, încadrat în
cerc perlat.
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Moneda are pe avers un cap de bour cu stea între
coarne, cu rozetă la dreapta și semiluna la stânga, decor
încadrat în cerc perlat. Pe circumferința monedei este
înscrisă în grafie latină, între două cercuri perlate,
legenda circulară:  monE  ALEXAnDRI.
Pe revers, dispus central, scutul despicat rotunjit, cu
trei grinzi orizontale în câmp stânga și flori de crin în
câmp dreapta (probabil șase flori de crin). Capul de bour
e suprapus pe scut. Între două cercuri perlate este
înscrisă legenda:  WD • mOLDAVIEnSIS.
Diferite documente medievale consemnează gros-ul
ca unitatea monetară a Moldovei. Astfel, în privilegiul
comercial emis negustorilor lioveni, de către cancelaria
voievodului Alexandru cel Bun, la Suceava, 8 octombrie
1408, sunt enumerate, alături de mărfurile de tranzit,
vămile datorate, în groși, de acești negustori, domniei
Moldovei: „Scoţând vite în ţară la Liov, se va plăti la
Suceava de la o vită câte un gros, aşijderea de la 10
porci, 10 oi; de la un cal sau de la o iapă câte 6 groşi;
100 vulpi – 10 groşi, 100 de piei crude de oaie – 4 groşi,
100 piei de miel – 2 groşi, 100 piei de vită – 15 groşi. …
Ducând vite din ţară la Tătari, se va plăti de toată vita
la vama cea mare din Suceava câte 4 groşi, iar la Iaşi –
2 groşi, iar la Tighinea 2 groşi. Iară de pe 100 de oi de la
Suceava 60 de groşi, iar în Iaşi 30 de groşi, iar la Tighina
30 de groşi. ”5
Actul de privilegiu dat de Ștefan cel Mare și Sfânt, la
3 iulie 1460, la Suceava, în fapt o întărire a actului de
privilegiu acordat de bunicul său, Alexandru cel Bun,
negustorilor din Liow (Suceava, 8 octombrie 1408)
enumeră mărfurile de import, cât și pe cele de export.
Sunt adăugate în acest privilegiu mărfurile de tranzit noi,
cât și cele domnești, oprite negoțului. Astfel, sunt
menţionate mai multe tipuri de postavuri: pânză litvană,
pânză de Krosno (pânză din Galiţia), pânză nemţească
(pânză albastră - Haşdeu; pânză fină - Kaluzniacki),
postavul pentru hars, postavul pentru nădragi. Sunt
amintite aici mărfurile mărunte. Acestea reprezentau
mărfurile comercializate (vândute) cu amănuntul, alături
de: cuţite, coase, seceri, talere, cofiţe, brâne ferecate,
ţăvi, fiare pentru plug, săbii ungureşti, paloşe, adică „alte
lucruri mărunte ce se ţin de negoţul de mărunţişuri”6.
Nu lipsesc nici mărfurile de import: mătase, camha,
tebenca, vinul grecesc, scorţişoara sau piperul, pentru
care cuantumul vămii la vama cea mare (Suceava) era de
3 groşi de grivnă, sau în orice alt târg (Bacău, Roman,
Iași, Vaslui, Bârlad etc.) era de 2 groşi de grivnă.
După cum bine se observă, mărfurile care tranzitau
teritoriul Moldovei erau supuse vămuirii în moneda țării
gros-ul și vorbim aici de moneda uzitată în plățile
curente. Actul de privilegiu ștefanian de la 1460 evocă și
o altă unitate monetară zlot-ul tătărăsc. Ca şi în actul lui
Alexandru cel Bun, și aici se indică locurile de vamă
pentru anumite rute de tranzit. Actul dezvăluie noi
monede de circulație: „ … vor plăti în Bacău, în târgul
Romanului și în celelalte târguri de margine câte doi

zloți turcești de car”. Este vorba aici de galbenii turcești,
în timp ce zlotul tătăresc reprezenta o cu totul altă
monedă. „El nu vine, firește, de la Tătarii Crimeii, al
căror nume îl poartă. Aceștia nu aveau bani cu o astfel
de răspândire și însemnătate”7. Zlot-ul tătărăsc apare
menționat ca unitate monetară în privilegiul domnesc de
la 1460 adresat negustorilor din Liov, cărora li se întărea
dreptul de liberă circulație, cu mărfurile lor, în schimbul
plății vămii: „Iar cine va duce postavuri la Basarabi să
aibă a da la vama principală din Suceava de grivnă trei
groşi, iar la Târgul Romanului, şi la Bacău şi la Ajud şi la
Putna şi la Vaslui şi la Bârlad şi la Tecuci de car 2 zloţi”8.
Zlotul tătărăsc este evocat ca unitate monetară în
documente de cancelarie din timpul voievodului Ștefan
al III-lea (1457-1504). În lucrarea Documente privind
Istoria României, veacul XVI, A. Moldova, vol. I (15011550), tipărită sub auspiciile Academiei, ediția din 1953,
sunt cuprinse o serie de 36 de documente, emise de
Ștefan cel Mare între 25 aprilie 1501 și 6 octombrie
1503. Între aceste 36 de documente, 22 sunt întăriri ale
unor danii făcute de înaintașii voievodului, 9 acte
reprezintă danii și miluiri ale domnitorului Ștefan cel
Mare, iar restul de 5 acte constituie întăriri ale unor
vânzări și cumpărări de sate ori părți de sate.
Astfel, într-un document dat de cancelaria
domnitorului Ștefan al III-lea cel Mare și Sfânt, datat la
1502, se arată:
▪ 1502 (7010).
„Suret di pe ispisocul de la Ștefan vodă, velet 7010
(1502)
Adică au venit înnaintea noastră și înnaintea a
tuturor ai noștri moldovinești boieri, sluga noastră
Toader și sora lui, Marina, feciorii lui Luca și cu ruda lor
Marina și sora iei Magda, fetile lui Condrea, cu a lor
bună voe, nici de o nevoe, nici de o sâlă, ș-au vândut al
lor drept uric, a părinților lor, a Cudrii și a fratelui lui,
Lucăi, o săliște la Crasna, anume Folești, slugii noastre
credincios boiar Toader Toc stolnic, drept 60 zloți
tătărești. …”9
Din fragmentul de document mai sus scris putem
extrage următoarele informații:
1. între urmașii unor boiernași de țară a avut loc o
tranzacție, un act de vânzare-cumpărare de siliște
(„săliște” – siliște = vatră de sat);
2. satul supus tranzacției din documentul evocat a
fost Folești, „… o săliște la Crasna…”;
3. suma tranzacției a fost „… drept 60 de zloți
tătărești”.
Din informațiile extrase din acest act observăm că
pentru cumpărarea satului Folești (Folești pe Crasna –
sat în ocolul Crasnei, contopit cu satul Solești la 184410)
s-a plătit suma de 60 de zloți tătărești.
▪ 1502 (7010) Februarie 17, Iași.
„Din mila lui Dumnezeu, noi Ștefan voevod, domn
al Țării Moldovei. Facem cunoscut cu această carte a
noastră tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
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citindu-se, că aceste adevărate Marușca și sora ei
Stanca, fiicele Nastei, nepoatele lui Costea Stavrici au
venit înaintea noastră și înaintea tuturor boierilor
noștri moldoveni, de bună voia lor, nesilite de nimeni,
nici asuprite și au vândut dreapta lor ocină din dreptul
lor uric, din uricul bunicului lor Costea și al fratelui
Costea, Jurj Stavrici și din privilegiile pe care le-au avut
ei de la bunicul nostru, de la Alexandru voevod, un sat
pe Bârlad, anume Mălinești la (Stejarul) Frumos.
Acestea au vândut credinciosului pan Toader, pisarul
nostru, pentru 150 de zloți tătărești. …”11.
Din documentul datat în Iași, la 17 februarie 1502,
putem extrage următoarele informații:
1. documentul este datat la Iași, 17 februarie 1502,
deci domnitorul Moldovei, Ștefan al III-lea Cel Mare și
Sfânt se afla în târgul Iașilor la data respectivă;
2. tranzacția a fost legitimată juridic în fața
boierilor membri ai Sfatului Domnesc;
3. obiectul tranzacției a fost „un sat pe Bârlad,
anume Mălinești la (Stejarul) Frumos”;
4. valoarea tranzacției s-a ridicat la suma de 150 de
zloți tătărești.
▪ 1502 (7010) Martie 7, Vaslui.
„Din mila lui Dumnezeu, noi Ștefan voevod, domn
al Țării Moldovei. Facem cunoscut cu această carte a
noastră tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, că au venit înaintea noastră și înaintea
tuturor boierilor noștri moldoveni sluga noastră Sima și
sora lui, Nastasia, copiii Stanei, nepoții lui Gârstea
Goraeț, de bună voia lor, nesiliți de nimeni, nici asupriți
și au vândut ocina lor dreaptă din (uricul) lor drept, un
sat anume Solca, jumătatea de jos și a cincea parte din
jumătatea de sus din același sat. Acestea au vândut
credinciosului nostru pan Luca Arbore, portar de
Suceava, pentru trei sute de zloți tătărești. Și întru
aceasta de asemenea au venit înaintea noastră și
înaintea boierilor noștri sluga noastră Ivul și sora
Nastea, copiii lui Mihul și verii lor, Fădor, fiul Malei și
Dragotă și sora lui, Stana, copiii lui Ivul, toți nepoții lui
Șandru Gherman, de asemenea de bună voia lor, nesiliți
de nimeni, nici asupriți și au vândut ocina lor dreaptă
din uricul lor drept, patru părți din jumătatea de sus a
aceluiași sat anume Solca, care au fost partea lor, de
asemenea credinciosului nostru pan Luca Arbore,
portar de Suceava, pentru trei sute și treizeci de zloți
tătărești. […]12
▪ 1502 (7010) Martie 10, Vaslui.
„Din mila lui Dumnezeu, noi Ștefan voevod, domn
al Țării Moldovei. Facem cunoscut cu această carte a
noastră tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, că această adevărată Marenca, fiica lui
Mihul Epure, nepoata lui Toma Solescul, a venit
înaintea noastră și înaintea tuturor boierilor noștri
moldoveni, de bună voia ei, de nimeni silită, nici
asuprită și a schimbat dreapta sa ocină, din uricul ei
drept și a dat slugii noastre credinciosului pan Toader

Toc stolnic, un sat pe Vaslui, anume Solești, unde a fost
bunicul ei Andrei, unde a fost jude Mihailo Negrul.
Și iarăși sluga noastră credincioasă pan Toader Toc
stolnic a dat Marencăi, fiica lui Mihul Epure, schimb
pentru aceasta, dreapta lui ocină cumpărătură, un sat
pe Crasna, anume Folești și încă i-a mai dat o sută de
zloți tătărești. […]13
Cartea domnească datată la Vaslui, în 13 martie
1503, are drept obiect vânzarea satului Mândrești
pentru suma de 200 de zloți tătărești. Cartea domnească
dată la Vaslui în 14 martie 1502 a legiferat actul de
vânzare a unui sfert din satul Făurești, pe Tutova, pentru
suma de 50 de zloți Tătărești. Satul Soholui (Milești) a
fost obiectul cărții domnești date la Vaslui, în 14 martie
1502, suma tranzacției fiind de 70 de zloți tătărești.
Urmărind fragmentele de cărți domnești evocate
mai sus, precum și satele evocate de noi și supuse
tranzacționărilor, observăm că moneda folosită în
tranzacțiile mari era diferită de moneda utilizată „în
negoțul de mărunțișuri”14. Nominalul evocat în cărțile
domnești era zlotul tătărăsc, monedă de cont și nu
nicidecum una fizică, reală, monede cu largă difuziune în
lumea medievală, supraviețuind în anumite regiuni până
în secolul al XVIII-lea15. Aceste monede de cont au
constituit, în evul mediu românesc, unități de măsură
pentru valorizarea bunurilor și serviciilor, facilitând
uniformizarea circulației monetare în Moldova secolelor
XV-XVII, stat medieval care a acceptat cu ușurință

circulația monedelor reale ale statelor vecine (Regatul
Ungariei, Uniunea polono-lituaniană, Imperiul Otoman)
sau emisiunile monetare ale mai îndepărtatelor orașe
italiene: Veneția și Genova. În Moldova medievală au
circulat, în paralel, denarii ungurești, groșii și jumătățile
de groși poloneze, asprii otomani, monedele și groșii
moldovenești - toate monede reale și toate supuse
reducerii conținutului de metal fin din compoziția lor,
adică a devalorizării. Acestea aveau un numitor comun zlotul tătăresc. Această monedă a fost cunoscută în
diferitele tratate și sub alte denumiri: zlot românesc
(„zlotich valaskich”, „zlothi Moldawski”, „ducati ex
currentibus in dictis lotis Velachie”, „floreni nostre terre
usuales”, „florenus unus Moldaviculm, qui est
asperorum”)16. În tratatul comercial din 7 august 1519,
încheiat între regele polonez Sigismund I și voievodul
Ștefan al IV-lea al Moldovei este invocată moneda de
cont „zlotich valaskich”. Tratatul din 12 mai 1527 dintre
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domnul moldovean Petru Rareș și regele polon
Sigismund I alternează denumirile de moldovenesc cu
cel de românesc pentru zlotul tătărăsc.
Conform glosarelor numismatice17 denumirea
monedei de calcul provine de la slavonul zlat, care
înseamnă aur. De asemenea este un nume generic dat în
Moldova, începând din secolul al XV-lea, monedelor de
aur de proveniență diversă, dar prezentând caracteristici
tehnice - diametru, greutate, titlu al aliajului și chiar
elemente tipologice asemănătoare ducatului de aur:
zloți ungurești - florini ungurești de aur; zloți tătărești ducații venețieni de aur; zloți turcești - imitații genoveze
ale ducatului venețian.

Imaginile reprezintă aversul și reversul mult
evocatului zlot unguresc din tratatele și documentele
medievale. Este vorba despre un florin din aur, bătut la
1470, sub domnia regelui Ungariei, Mathias Corvin.
Piesa, în greutate de 3,55 g, face parte din inventarul
tezaurului de la Schinetea, comuna Dumești, județul
Vaslui și poate fi admirată în expoziția permanentă de
numismatică a Muzeului Județean Vaslui.

Imaginile reprezintă aversul și reversul unui ducat
genovez din aur, emisiune a unui atelier monetar din
Chios, contemporană dogelui genovez Tommaso Pietro
Fregoso (1415-1421). Exemplarul în greutate de 2,26 g și
diametrul de 21 mm reprezintă moneda de cont
invocată în documentele medievale sub denumirea de
zlot turcesc (imitații din aur ale ducaților venețieni țechin sau venetic).
Ca o concluzie generală în Evul Mediu, cel puțin în
secolele XV-XVI, așa cum o arată actele enumerate sau
fragmentele de cărți domnești amintite, în Țara
Moldovei exista o vie circulație monetară. Pe lângă
moneda de scont arhicunoscută sub denumirea de zlot
tătărăsc (sinonim cu „zlotul românesc” sau „zlotul
moldovenesc” și având o echivalență de 12 aspri
otomani pentru prima jumătate a secolului al XVI-lea)18,
au circulat, în paralel cu moneda autohtonă (grosul

moldovenesc, cu multiplul dublu gros și submultiplul său
½ gros), și monede ale statelor vecine: pólgrosz-ul de
Praga (monedă a regatului Poloniei) și multiplii acestuia
grosz-ul și trojakii (3 groși) sau denarii ungurești, ușor de
recunoscut după decorul de pe avers - Fecioara Maria cu
pruncul Iisus în brațe, încadrată de legenda PATRONA •
HUNGARIE, monede bătute la monetăria din Kremnica,
Slovacia (monetărie activă și astăzi, când se emit
monede ale Uniunii Europene).
Așadar, existența acestei monede de cont, de
origine bizantino-balcanică, în Moldova secolelor XV-XVI
demonstrează existența moștenirii culturale de factură
sud-est europeană a românilor dintre Carpați și Nistru și,
în același timp, tendința accentuată a domnitorilor din
Moldova și Muntenia de a echivala mereu mediul
monetar care a circulat în acest spațiu, sub influența și
larga răspândire a akçelei otomane (secolele XV-XVII)
până la apariția în zonă a noii monede de calcul, una
reală, talerul olandez (löwenthaler – talerul leu) de la
care și-a luat numele moneda națională a românilor „Leul”.
Multe dintre emisiunile monetare enumerate mai
sus, ca și altele pe care nu le-am amintit, pot fi admirate
în cadrul expoziției permanente de numismatică a
Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” din Vaslui.
NOTE
1G.

Buzdugan, O. Iliescu, C-tin C. Oprescu; Monede și bancnote
românești, Editura Sport-Turism, București, 1977, p. 43.
2O. Iliescu; Moneda divizionară emisă de Petru Mușat, în “Cercetări
Numismatice”, vol. III, București, 1980, p. 87; vezi și Daniela
Muntean, Groșul lui Petru II Mușat - Prima monedă moldovenească
medievală, în Simpozionul Științific Internațional al Tinerilor
Cercetători, 27-28 aprilie 2018, Chișinău, p. 153.
3O. Iliescu; Istoria monetei în România. Glosar numismatic, în “Studii
și Materiale de Istorie Medie“, vol. XIX, București, 2001, p. 306.
4G. Buzdugan, O. Iliescu, C-tin C. Oprescu; op. cit., p. 61.
5A. D. Xenopol; Istoria românilor din Dacia Traiană, vol. II, Editura
Științifică și Enciclopedică, București, 1986, p. 302.
6I. Bogdan; Documentele lui Ştefan cel Mare, vol. II, Bucureşti, 1913,
p. 278.
7Nicolae Iorga; Negoțul în trecutul românesc, în Istoria românilor în
chipuri și icoane, Editura Ramuri, Craiova, 1921, p. 229.
8Gh. Ghibănescu, Vasluiul – Studii și documente, vol. XV, Iași, 1926, p.
15.
9Ion Ionașcu et alii; Documente privind Istoria României, veacul XVI,
A Moldova, Editura Academiei, București, 1953, p. 5-8.
10Dragoș Moldovanu; Tezaurul Toponimic al României. Moldova, A,
vol. I, Repertoriul Istoric al Unităților Administrativ - Teritoriale 17721988, Partea 1, A. Unități Simple (localități și moșii) A – O, Editura
Academiei Române, București, 1991, p. 426.
11Ion Ionașcu et alii; op. cit; p. 8.
12Ibidem; op. cit; p. 11-13.
13Ibidem, p. 13-14.
14Nicolae Iorga, op. cit., p. 229.
15Ernest Oberlander Târnoveanu, Zlotul românesc sau moldovenesc –
O monedă de calcul de tradiție bizantino-balcanică din Moldova
secolelor XV-XVI, în “Cercetări numismatice“, VIII, București, 2002, p.
224.
16Ernest Oberländer Târnoveanu, op. cit., p. 227.
17O. Iliescu, op. cit., p. 314.
18Ernest Oberländer Târnoveanu, op. cit., p. 229.
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POMUL VIEŢII ÎN ORNAMENTICA ŢESĂTURILOE DE INTERIOR.
COVOR DIN LÂNĂ, ZONA MOLDOVA, SAT VĂLENI, JUDEȚUL VASLUI
SANDRA ANTON*
Ornamentica creației populare românești este de o
deosebită importanță pentru cunoașterea mentalității și
spiritualității strămoșilor noștri, așa cum amintește
Lucian Blaga în lucrarea sa „Trilogia Culturii”:
„Ornamentica, prin invenția ei de forme libere, de sine
stătătoare, ades mai presus de natură și de orice context
al ei, ornamentica prin născocirile ei liniare, prin ritmica
și prin culorile utilizate, trebuie privită ca expresie
directă, ca spovedanie și comunicare a unui duh.
Ornamentica e depozitara unor taine colective: din
avântul sau din frăgezimea unei linii, din preferința
arătată dreptei sau arcului, din accentul pus pe masa
compactă sau pe motivul rarefiat din sublinierea
figurației naturale sau a geometrismului abstract, se
poate, cu ajutorul intuiției, a puterii analitice necesare
empatiei, reconstitui oarecum „grafologic” duhul unei
populații”1.
Prin
zămislirea
ornamentelor
spațiului
compozițional din creațiile artei populare românești,
omul mărturisește, rostește și își manifestă pietatea sa,
pe care o lasă moștenire generațiilor viitoare. Pomul
vieții este unul dintre cele mai răspândite ornamente,
având un simbolism profund cu dimensiuni imagologice
în cultura națională, dar și cea universală, fiind întâlnit ca
element decorativ în portul popular, pe țesăturile de
interior, dar și ca ornament arhitectural. Acest simbol
este cunoscut de un număr mare de popoare atât în
Europa, cât și in Asia, America și Africa2.
Pentru spațiul românesc, motivul - cunoscut în
general ca pomul vieții - are origini străvechi, coincide cu
perioada de formare a poporului român, dar cu rădăcini
mai adânci în trecutul acestor locuri, dezvoltând trei
tipuri: tipul traco-dacic, fiind reprezentat sub forma unui
brad sau crengi de brad; tipul mediteranean, reprezentat
sub forma unui vas cu toarte, având o plantă sau o floare
în el, și ultimul tip, cel oriental, reprezentat sub forma
copacului cu rădăcini și animale de pază3; creatorii
autohtoni au adaptat acest model și îl vom întâlni sub
forma bradului cu păsări și animale (cerbi, iepuri, berze).
Aceste trei tipuri de reprezentări ale pomului vieții sunt
vast răspândite în spațiul românesc, întâlnite pe textile
(port popular, ștergare, lăicere, covoare), lemn și
ceramică, în toate regiunile țării.
Din punct de vedere mitologic, arborele vieții
reprezintă o axă a lumii ce unește Cerul, Pământul și
lumea subterană, fiind cele trei niveluri ale Cosmosului.

10

Totodată, el este și simbol al regenerării naturii și al
reînnoirii timpului, în cultura populară românească unii
arbori - bradul, stejarul, fagul, teiul și salcia - au fost
considerați copaci sfinți. Pomul vieții este unul dintre
miturile străvechi ale omenirii, fiind prezent în toate
riturile de trecere la români, de la naștere, nuntă și până
la înmormântare, atribuindu-se puteri variate: simbol al
fericirii, prieten și apărător al casei, al oamenilor,
animalelor și al recoltelor.

*Muzeograf, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui.
https://biblioteca-digitala.ro
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Pentru ilustrarea simbolului pomul vieții în
ornamentica tradițională am ales o piesă din Colecția
Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, un covor
din satul Văleni, județul Vaslui. În funcție de utilitatea sa,
covorul îl întâlnim sub denumirea populară de păretar,
lăicer, lăvicer sau lăghicer – denumire provenită de la
cuvântul laviță, numit regional și laghiță, o piesă de
mobilier folosită în interiorul țărănesc; scoarță sau
grindar, cordar sau scorțică. Covorul cu nr. de inventar
91 a intrat, prin achiziție, în patrimoniul muzeului, la data
de 1 noiembrie 1974.
Acesta este realizat din lână, cu alesături, lucrat la
război, câmpul decorativ este organizat ritmic, în forme
compoziționale specifice, având ca ornament - model cu
motiv antropomorf - hora de fete sau dame și motiv
fitomorf - pomul vieții - simbol al vieții în continuă
evoluție. Covorul măsoară 290 cm în lungime și 95 cm în
lățime, are un colorit viu: alb, negru, gri, albastru, verde,
mov, roșu și roz. Motivele sunt reprezentate în chenare
cu dimensiuni diferite, cele cu valoare majoră alternând
cu cele cu valoare minoră, iar marginile longitudinale au
țesute ca model zimți sau dinți de lup. La capete, covorul
este încheiat cu franjuri de culoare neagră.
Țesăturile utilizate la decorul locuințelor au fost
considerate piese de o valoare incontestabilă atât în casa
țărănească, cât și în cea boierească, moștenite din
generație în generație, semnificând cea mai concludentă
expresie a modului de viață, a spiritualității, ideilor și
cuvintelor unui popor.
Conchid că ornamentica tradițională românească,
datorită conținutului și motivelor folosite, relevă
caracterul inter-temporal, constant și variabil al
ornamentului, reflectând receptarea și transfigurarea
unei realități cu trăsături proprii. Studiul ornamentului
implică o decodificare a simbolului utilizat în creația
populară ca viziune a țăranului român asupra lumii, a
spiritualității, atitudinii sale emoționale și a inteligenței.

NOTE
1

Lucian Blaga, Trilogia culturii. Orizont și stil, Editura ESPLA,
București, 1969, p. 99.
2
Paul H. Stahl, Folclorul și arta populară românească, Editura
Meridiane, București, 1968, p. 38.
3
Paul Petrescu, Motive decorative celebre, Editura Meridiane,
București, 1971, p. 37.
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UN GENERAL AL LUPTEI PENTRU UNIRE – NICOLAE ARGHIRESCU
Dr. MIHAI CRISTIAN ŞELARU*

Dacă vorbim de vitejie ar trebui să vorbim de eroi
care au apărat uneori cu prețul vieții - pământul unde
s-au născut, unde au trăit și s-au format ca oameni. Ar
trebui să aducem mai des în față acele chipuri care
vorbesc prin eroismul lor. Pe lângă figura marilor
voievozi, domnitori, regi, este necesar să aducem în față
imaginea soldatului care a aparat cu prețul vieții această
palmă de pământ, atât de scumpă nouă tuturor.
Dacă vorbim de Primul Război Mondial, vorbim de
personalități: Regele Ferdinand I, Regina Maria, Ion I. C.
Brătianu, mareșalii Constantin Prezan și Alexandru
Averescu, generalii Eremia Grigorescu, Ioan Dragalina.
Cu toate acestea, figurile unor generali precum: Dumitru
Strătilescu, Constantin Diaconescu, Traian Epure, Ioan
Rășcanu, Nicolae Batâr, Lascăr Caracaș, Teodor Deciu,
Constantin Frim, Gheorghe Negrescu, pentru a enumera
doar câțiva generali, sunt menționate rar sau uneori
deloc. Ei sunt acei eroi tăcuți, care au știut prin faptă și
nu prin vorbă să ducă la bun sfârșit gândul de veacuri –
Unirea1.
O figură proeminentă a Primului Război Mondial
este cea a generalului Nicolae Arghirescu, născut la 22
martie 1864, fiind primul din cei patru copii ai familiei
învățătorului Ioan Arghirescu. A fost martorul Războiului
de Independenţă, când avea vârsta de 14 ani şi a Primul
Război Mondial, când, la vârsta de 53 de ani deținea deja
gradul de general2.
*Muzeograf, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui.

Nicolae Arghirescu a urmat cursurile Liceului
„Gheorghe Roşca Codreanu” din Bârlad, iar mai târziu a
îmbrățișat cariera militară. La 18 ani era voluntar în
cadrul Regimentul 12 Infanterie „Dimitrie Cantemir” din
Bârlad. A fost trimis la Şcoala Militară de Ofiţeri
Infanterie Bucureşti (15 octombrie 1884 - august 1886)3.
În anul 1891, locotenentul N. Arghirescu a urmat
cursurile Şcolii Superioare de Război Bucureşti, pe care
a absolvit-o în 1893. A avansat, treptat, la gradele de
maior (24 ianuarie 1906), locotenent-colonel (10 mai
1910), colonel (1 octombrie 1912) și general de brigadă
(1 aprilie 1916 - Înalt Decret nr. 1159 / 18 martie 1916).
Îl găsim pe Nicolae Arghirescu, în perioada 23 iunie-31
august 1913, în Campania din Bulgaria.
În luptele din Dobrogea, din august-septembrie
1916, generalul de brigadă Nicolae Arghirescu a
comandat Divizia 19 Infanterie4.
În timpul primei conflagrații mondiale - încleștarea
de forțe care se dădea „în sunete de alămuri, răpăit de
gloanțe și explozii de bombe”5 - generalul Nicolae
Arghirescu, la data de 27 august 1916, primea comanda
Diviziei 6 Infanterie6.
Intervenţia promptă şi energică a trupelor pe care
le-a condus în luptele din Transilvania (26-30 septembrie
1916) a contribuit la oprirea temporară a ofensivei
germane din Bărcuţi-Crângari. Timp de două luni, în
toamna anului 1916, românii au stopat planurile armatei
germane de a forţa, din mişcare, trecătorile Tabla Buţii şi
Bratocea.
Pentru competențele demonstrate şi în aceste
circumstanțe, Nicolae Arghirescu a fost decorat cu
Ordinul Naţional „Coroana României”, cu Spade în grad
de Comandor. Această decoraţie se adăuga celor primite
anterior: Medalia „Bene Merenti”, clasa II (1900),
Medalia Jubiliară Carol I din 1906, Semnul onorific de aur
pentru serviciul militar de 25 ani (1907), Ordinul Naţional
„Coroana României” în grad de Cavaler (1911), Ordinul
Naţional „Coroana României” în grad de Ofițer (1912),
Ordinul Militar de Război „Mihai Viteazul”, clasa a III-a
(1917)7.
Cu Divizia 6 Infanterie, generalul de brigadă Nicolae
Arghirescu a luptat la Mărăşti, aflându-se în mod
constant pe direcţia avansului principal al Corpului 2
Armată, comandat de către generalul Gheorghe
Văleanu8. De numele generalului Nicolae Arghirescu
sunt legate și luptele de la Oituz (8-22 august 1917)9.
Pierderile enorme din rândul efectivelor Puterilor
Centrale pe frontul român, lipsa unor rezerve disponibile
în Germania şi Austro-Ungaria, precum şi înfrângerile
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suferite pe teatrul de operaţii occidental, au determinat
Marele Cartier General german să ordone, la 9/22
august 1917, ca deocamdată să înceteze operaţiunile.
Aşadar, în noua fază a ofensivei Puterilor Centrale,
vreme de trei zile, trupele noastre, luptând, au stăvilit
din nou încercarea inamicului de a rupe apărarea în zona
Oituz. Coordonând strălucit acţiunile în apărare cu
ripostele ofensive desfăşurate după un plan conceput
minuţios şi aplicat energic, trupele române au obligat, în
final, inamicul să stopeze operaţiile. Coroborat cu
succesul obţinut, în acelaşi interval, în zona Mărăşeşti,
veritabila biruinţă de la Oituz consemna categoricul eşec
al planului Puterilor Centrale de a rupe frontul românesc
şi a elimina din război Armata română ca forţă militară
organizată.
Unităţile şi marile unităţi ale Armatei 2 române s-au
acoperit din nou de glorie în luptele desfăşurate în acest
interval. În crâncenele confruntări din valea Oituzului,
Corpul 4 Armată român s-a ridicat la înălţimea misiunii,
a încrederii şi speranţelor puse în el. Între 26 iulie/8
august şi 9/22 august 1917, efectivele trupelor române
s-au redus cu 12.350 luptători şi anume: 1.800 militari
morţi, din care 52 ofiţeri, 4.850 răniţi, din care 143
ofiţeri, iar 5.700 dispăruţi. La rândul său, inamicul a
înregistrat pierderi deosebit de mari asupra cărora
informaţiile de arhivă sunt încă lacunare. Despre
proporţiile acestor pierderi o singură cifră poate fi
edificatoare: numai în luptele de pe dealul Coşna, Divizia
70 Infanterie Austro-Ungară a pierdut cca. 700 de
oameni, morţi şi răniţi.
Când viitorul se profila incert și îngrijorător, o voce
unică, bazată pe cunoașterea istoriei naţionale și
universale, cum nimeni nu o avea în acele vremuri, s-a
auzit în Parlamentul României - Nicolae Iorga. Într-un
discurs memorabil al său, își exprima încrederea în
Armata Ţării care reprezintă un „popor întreg și îi
îndemna pe români să păstrăm cu scumpete sămânța de
credință și vom putea zice ca Petru Rareș, fiul lui Ștefan,
că « vom fi iarăși ce am fost și mai mult decât atât»”10.
Luptele de la Mărăști, Mărășești, Oituz - triunghiul
de foc al Primului Război Mondial - au contribuit la
înfrângerea Puterilor Centrale, unde generalul Nicolae
Arghirescu a jucat un rol important. În ziarul „România”
se vorbea de luptele de la Mărăști ca: „una din cele mai
strălucite capitole din istoria neamului, care va sta prin
veacuri mărturie a virtuților noastre ostășești, de
puterea ofensivă a unui popor[…]. Ea ne-a dat dovada
vechilor însușiri de rezistenţă prin care, în scurgerea
veacurilor şi-n mijlocul furtunilor, s-a putut menține
întreaga fiinţă a neamului românesc”11.
„În dimineaţa zilei de 11/24 iulie 1917, după un
foarte puternic foc de artilerie, trei coloane de voluntari
din Regimentul 24 Infanterie Tecuci porniră la atac. Alte
coloane urmau. Coloanele au ajuns la întăriturile inamice
şi au început lupta îndârjită corp la corp. Cu mari pierderi,
românii reușesc să ocupe prima linie de tranşee şi o parte

din linia a doua. Un nou atac, încercat la ora 5:15, n-a
reuşit să se apropie de poziţiile inamice. Din cauza
acestei nereușite, comandantul Armatei a 2-a a renunţat
la cucerirea Poienei pentru acea zi. Mai spre stânga,
Regimentele 11 „Siret” şi 12 „Cantemir” au luptat toată
ziua pe şirul de înălţimi: Dealul Fântâna Puturoasă,
Dealul Dorului, ce leagă Poiana Încărcătoare cu Dealul
Mărăştilor. Puternicele centre de foc, de pe cotele 630,
660, 670, şi altele intermediare, toate prevăzute cu
rânduri dese de sârmă ghimpată şi întărite cu lucrări de
beton armat, jalonau creasta. La ora 4 dimineaţa
artileria a deschis un foc foarte violent, iar după o
jumătate de ceas infanteria ascunsă în apropierea
tranşeelor inamice s-a repezit la atac. Din nenorocire,
pregătirea de artilerie nu fusese eficace. Terenul fiind
foarte accidentat şi multe lucrări fiind ascunse în vâlcele,
ruperea rețelelor nu se făcuse complet. Un batalion din
Regimentul 11 „Siret” reușește să ocupe reduta 670 de la
pârâul Ciobanu, însă după o oră, contraatacul a fost
puternic şi regimentul a fost silit să se retragă. O mână
de oameni a rămas în prima linie inamică şi ține la
respect pe duşmanul care nu se putea apropia. În
această poziţie disperată, ei au rămas până seara târziu,
când împreună cu o companie din Regimentul 7 Vânători
de Câmp din Galaţi, un batalion din Regimentul de Marş
şi un batalion din Regimentul 12 Infanterie „Cantemir”
din Bârlad au atacat reduta pe la sud şi sud est, iar după
lupte foarte înverșunate, au reuşit să o ocupe”12.
Oituzul, această amplă operație de apărare,13
împărțind pe mai departe cu Mărăşeştii faima de porţi
inexpugnabile ale Moldovei, a suportat încă o grea
încercare. Concomitent cu ofensiva trupelor de la flancul
stâng al Armatei 9 germane, „pentru a pune stăpânire pe
înălţimile ce domină drumul ce duce spre Muncelu şi
Răcoasa", Divizia 117 Infanterie germană, din faţa
Diviziei 6 Infanterie română, a aruncat în atac un
detaşament de forţa unui regiment de infanterie întărit,
cu misiunea de a pune stăpânire pe cota 383. Precedată
de un puternic bombardament de artilerie, acţiunea
detaşamentului s-a soldat prin respingerea forţelor
române de pe acea înălţime de la castelul Negroponte,
precum şi de pe cota 408. Contraatacurile executate cu
rezervele de regiment şi cu cele ale Brigăzii 12 infanterie
au fost respinse. În situaţia critică ivită, generalul Nicolae
Arghirescu a iniţiat un nou contraatac, la care au
participat forţe numeroase. Acţiunea a început după un
scurt „ciocan” de artilerie. Elanul şi curajul cu care ostaşii
noştri s-au avântat în luptă şi-au aflat o dreaptă răsplată.
Militarii Regimentului 12 infanterie, după două ore de
aprige încleştări, au recucerit poziţiile de la cota 408, iar
cei ai batalionului 1 din Regimentul 7 Vânători şi
plutoanele de cavalerie din Brigada 2 Călăraşi au pus
stăpânire pe vechile tranşee de la nord de cota 383.
Regimentul 11 Infanterie, cu toate repetatele strădanii,
nu a reuşit să smulgă din mâna inamicului cota 38314.
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În data de 16/29 august 1917, generalul Nicolae
Arghirescu a continuat acţiunea ofensivă. Regimentul 11
Infanterie - întărit cu un batalion din Regimentul 7
Vânători, subunităţi din Brigada 2 Călăraşi şi Brigada 3
Roşiori - a executat trei contraatacuri, unul mai istovitor
şi mai sângeros decât celălalt.
În acest timp, în fâşia de apărare, Corpului 2 Armată
român ducea lupte deosebit de înverşunate de-a lungul
văii Şuşiţa. Pagini de neuitat eroism au înscris în aceste
zile, în analele gloriei militare naţionale, ostaşii
Regimentului 2 Vânători, în aprigele încleştări de la
Varniţa şi Dealul Porcului. Cu tulburătoare încărcătură
epică, unul dintre participanţii la evenimente scria în
memoriile sale: „A doua zi de dimineaţă, în 17/30 august
1917, bombardamentul german începe ca un uragan
vijelios [...]. Pe la ceasul zece, infanteria germană
porneşte la asalt asupra vânătorilor, care începură
contra vrăjmaşului o tragere de o violență
nemaipomenită [...]. După vreo două ceasuri de luptă
vajnică, încordarea ajunsese la paroxism. Nemţii porniră
iară în rânduri dese la atac. O luptă violentă de grenade
se încinse între ei şi vânători.[…] Aceeaşi activitate de
bombardament şi de atacuri şi contraatacuri, fără
rezultat, a avut loc şi pe frontul Diviziei a 8-a Infanterie
Botoşani, în faţa Măgurii Caşinului. Rezultatul zilei
sângeroase din 8 august 1917 a fost că frontul nostru a
putut fi menţinut la cele două aripi extreme, însă a fost
împins la centru, în lungul Văii Oituzului, sub presiunea
puterii covârșitoare a inamicului. În timpul nopţii,
unităţile reușesc a se reface şi în zorii zilei de 9 august, la
ora 4:40, dreapta Diviziei a 6-a Infanterie Focşani,
împreună cu stânga Diviziei a 7-a Infanterie Roman (din
care făcea parte şi Regimentul 25 Infanterie Vaslui)
pornesc la contraatac, spre a recâștiga terenul pierdut.
Trupele înaintează un kilometru, dar sunt oprite de un
puternic foc de baraj al artileriei. Inamicul e în plină
desfășurare a ofensivei sale şi puterea covârșitoare de
care dispune nu poate fi înfrântă de contraatacurile
noastre. El concentrează focul său de artilerie în punctele
ce vrea să atace, apoi infanteria se pornește în valuri,
atacă frontal înălţimile, în timp ce alte coloane le întorc
prin văi. Trupele noastre le primesc cu focuri de
mitraliere şi de grenade”15.
Nicolae Arghirescu s-a căsătorit la 3 martie 1891 cu
Margareta Botez. A avut o fată, Viorica, născută în
Bucureşti, la 23 mai 1902. Cariera sa militară a fost brusc
stopată ca urmare a unor probleme de sănătate. S-a
pensionat pe 4 februarie 1918 şi, la scurt timp, a decedat
(14 aprilie 1919), la vârsta de 55 de ani.
Ziarul „Dacia” l-a omagiat în paginile sale: „Acela
care a dispărut era un om. Un om cum nu sunt mulţi. Un
om care s-a ridicat în vârful carierei sale, ca grad şi ca
intelectualitate, numai prin propriile sale mijloace, fără
protecţie, fără avere, fără rude, fără relaţii sociale.
Numai printr-o voinţă de fier, printr-o energie susţinută

zi de zi. Un exemplar om, din acele elemente sănătoase
şi viguroase, care fac adevărata putere a unei națiunii”16.
Generalul N. Arghirescu se află depus în cripta din
mausoleul Mărăști. Aici mai sunt mormintele
mareșalului Alexandru Averescu și a generalilor
Alexandru Mărgineanu și Arthur Văitoianu, mort în
195717.
Opera sa scrisă:
Campania din 1828 şi 1829 dintre Rusia şi Turcia (în
Europa), Tipografia Voinţa Naţională, Bucuresci, 1901;
Chestiuni tactice tratate dupe programul analitic al
examenului pentru gradul de maior, Tipografia şi
Fonderia de Litere Thoma Basilescu, Bucuresci, 1896;
Directive pentru şcoala de ploton, companie, batalion şi
instrucţia de noapte, Institutul de Arte Grafice Samitca,
Craiova, 1915; Istoria militară la Români (Istoricul
armatelor Moldovei până la Regulamentul organic),
Bucureşti, 1900; Lecţiuni de educaţie morală şi militară,
Bucureşti, 1899; Probleme tactice aplicate pe charta
(marş, staţionare, luptă), Tipografia Voinţa Naţională,
Bucuresci, 1900; Studiul resboaelor moderne, volumul I,
1796 – 1814, Stabilimentele de Arte Grafice Albert Baer,
Bucuresci, 1902; Tactica, vol. I. Tactica elementară,
Stabilimentele de Arte Grafice Albert Baer, Bucuresci,
1909; Tactica, vol. II, Bucuresci, 1910.
Generalul Nicolae Arghirescu a fost o mică rotiță în
întregul angrenaj al luptei pentru Unire.
Este necesar să privim cu atenția cuvenită acești
eroi, să îi apreciem și să le pronunțăm numele mai des,
cu deosebită mândrie. Poate fără sacrificiul lor harta
României nu ar fi arătat la fel.
NOTE
1

Constantin Chiper, Nicolaie Mihai, Mircea Fitcal, Omagiu
Eroilor Județului Vaslui, Editura Sfera, Bârlad, 2016, p. 51.
2
Ibidem.
3
Ibidem.
4
Ibidem.
5
Florin Șperlea, 100 de ani de la intrarea României în Primul
Război Mondial - Armata română în preajma Primului Război
Mondial, în „Viața Militară”, Nr. 2 (50), Serie Nouă, București,
2016, p. 33.

Divizia 6 Infanterie a fost o mare unitate de nivel tactic care
s-a constituit la 27 august 1916, prin mobilizarea unităților sale
existente la pace. Divizia a făcut parte din organica Corpului III
Armată. La intrarea în război, Divizia 6 Infanterie a fost
comandată de generalul de brigadă Constantin Costescu.
Divizia a participat la acțiunile militare pe frontul românesc, pe
toată perioada războiului, între 27 august 1916 - 11 noiembrie
1918. La 14 august 1916, Divizia 6 Infanterie avea un efectiv
mobilizat de 336 ofițeri și 16.361 de subofițeri, gradați și
soldați. Divizia avea în luna august 1916 un număr de 2.497 de
cai și 608 boi. La intrarea în război, Brigada 36 nu era
mobilizată, iar Regimentul 7 Vânători nu făcea parte din
organica Diviziei. După ce a început ofensiva în Transilvania,
Divizia primește la sfârșitul lunii august ca întăriri operative:
Brigada 3 Călărași (2 Regimente a câte 4 escadroane) și
Compania 3 Cicliști. La începutul lui septembrie intră, în
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subordinea Diviziei, Regimentul 3 Vânători (din organica
Diviziei 5 Infanterie) până la sfârșitul lui ianuarie 1917, când
este adus Regimentul 7 Vânători. În septembrie 1916, Divizia
acționează în Transilvania, în zona Sfântu Gheorghe-Brașov.
Luptele sunt deosebit de intense și numai în perioada 16-30
septembrie, Divizia a avut următoarele pierderi:
•
Ofițeri: 13 morți, 62 răniți și 40 dispăruți
•
Trupă: 499 morți, 2410 răniți și 3224 dispăruți, 45 cai
morți, 44 răniți și 12 dispăruți
În cursul lunilor noiembrie și decembrie, Divizia se retrage
treptat în Moldova, fiind permanent în prima linie. „La 25
decembrie 1916 trupele Diviziei se află în sectorul N.V.
Odobești - satul Pățești exclusiv, mărginindu-se la aripa
dreaptă cu Divizia a 7-a, iar la cea stângă cu trupele ruse. În
dimineața zilei de 25 decembrie, la ora 8, inamicul a început
un violent bombardament asupra poziției ocupate de Divizia 6a, care a durat până la ora 9 și au avut ca efect legarea
luptătorilor la teren în tranșee. În acest timp numeroase
coloane inamice înaintau spre pozițiile noastre. Când
infanteria inamică s-a apropiat de poziție, artileria sa a lungit
tragerea executând un tir de baraj în spatele poziției care a
avut ca efect că luptătorii au fost surprinși în tranșeele lor și
mare parte au fost făcuți prizonieri sau uciși.” În această zi
Divizia a avut următoarele pierderi: Ofițeri: răniți 1; morți 1;
dispăruți 43; Trupă: răniți 51; morți 17; dispăruți 2 313. În
următoarele zile, Divizia este scoasă din prima linie, înlocuită
cu trupe rusești și trecută în rezervă și apoi în refacere. La 1
ianuarie 1917, Divizia mai avea un efectiv de doar 5 668
combatanți și 2 141 necombatanți.
6
Constantin Chiper, Cronica militară a județului Vaslui, Editura
PIM, Iași, 2012, p. 155.
7
Constantin Chiper, Nicolaie Mihai, Mircea Fitcal, op.cit., p. 55.

Înscrisă în ansamblul marii conflagrații mondiale de la
începutul secolului al XX-lea, Bătălia de la Mărăști avea să
constituie pentru România un moment decisiv în lungul șir al
luptelor pentru înfăptuirea unității statale, deziderat pentru
care generații de-a rândul au luptat și au nădăjduit. Astfel, la
9/22 iulie 1917, pe un „timp urât, posomorât, cu ploaie fină...”,
la „Porțile Modovei”, în zona de front a Armatei 2 Române,
începea ofensiva din vara anului 1917, printr-un puternic atac
de artilerie ce pregătea ruperea frontului în „sectorul ofensiv”,
cuprins între punctele Poiana Încărcătoarea și Răcoasa, sector
în al cărui centru tactic se afla satul Mărăști, cel care a dat și
numele bătăliei. Satul Mărăști avea cota 500 și se situa în
centrul ofensiv. În centrul defensiv era Corpul II Armată și avea
misiunea de a ține ocupat dușmanul pentru a nu putea să-și
aducă trupele aici și să lupte unde Armata Română își
prevăzuse atacul principal. Atacul principal a fost prevăzut
între cota 536 și cota 500. Comandantul Armatei a 2-a române,
generalul Alexandru Averescu, vizionar și cu încrederea în
victoria luptei care începea, nota în jurnalul său: „În fine, ziua
mult așteptată începe. Zi mare, căci este în joc reputația
Armatei, sau cel puțin a valorii soldatului nostru. Nu cred în
nimicirea dușmanului, nu cred în ajungerea la Râmnicu Sărat,
mai ales pe direcția Nămoloasa; dimpotrivă, mă tem de o
teribilă înfrângere în acea parte, după un ușor prim succes. Am
însă ferma încredere în succesul trupelor noastre pe frontul
Armatei mele. Sunt convins că acțiunea care începe azi va fi
pentru soldatul nostru un titlu de glorie și pentru țară, de
mândrie”.

În 22 iulie 1917, de pe înălţimile ce dominau
Mărăştiul, a început atacul Armatei române asupra trupelor
germane, cu scopul de a încercui şi distruge Armata a 9-a
printr-o ofensivă în zona bazinului Soveja şi încă un atac în
direcţia Siretului Inferior, la Nămoloasa, operațiune la care
însă s-a renunţat.
Opt ore de bombardamente au creat 12 breșe în
rândurile de sârmă ghimpată. Sub adăpostul întunericului şi
mascați de relief, în dimineaţa zilei de 24 iulie infanteria
română a început asaltul cu lupte la baionetă, respingând
forţele germane.
Până la 1 august, frontul a fost spart pe o lungime de
35 km., înaintând circa 28 km., s-au eliberat 30 de localități şi
un teritoriu de aproximativ 500 km 2. A fost cea mai de succes
operațiune militară aliată din 1917, victoria de la Mărăşti
contribuind enorm la ridicarea moralului soldaţilor, dar, în cele
10 zile de lupte crâncene, au pierit 1469 de soldaţi şi au fost
răniţi încă 3052 de ostaşi ai Armatei a II-a Române, iar inamicul
a suferit pierderi încă şi mai grele. În urmă înfrângerii suferite
la Mărăşti, generalul german Mackensen a decis un atac pe
direcţia Mărăşeşti-Adjud, dat de Armata a 9-a Germană, în
timp ce Armata 1 Austro-Ungară urma să atace înspre Oituz.
Regele Ferdinand trimitea o telegramă cu aprecieri
elogioase la adresa trupelor române și medalia cu Ordinul
„Mihai Viteazul” pentru generalii Alexandru Averescu, Arthur
Văitoianu, Alexandru Mărgineanu și Nicolae Arghirescu.
Aducând la cunoștința trupelor mesajul regelui, generalul
Averescu spunea: „Majestatea Sa, Regele, trimite cu drag
mândrul său salut regal bravelor regimente care prin voinicia
lor neîntrecută s-au arătat la înălțimea încrederii ce pune în ele
țara și suveranul”.
8
Constantin Kirițescu, Istoria războiului pentru întregirea
României. 1916-1919, vol. II, Editura Științifică și
Enciclopedică, București, 1989, pp. 59-78.
9
Petre Otu, 90 de ani de la Bătălia de la Mărăști, Mărășești,
Oituz, în „Revista de Istorie Militară”, nr 3-4, Centrul Tehnic
Editorial al Armatei, București, 2017, pp. 11-12.
10
Valentin Ciorbea, 1917 în istoria românilor, în „Document”
(Buletinul Arhivelor Militare Române), Anul XX, Nr. 4 (78),
Centrul Tehnic Editorial al Armatei, București, 2017, p. 1.
11
***Armata Română şi Marea Unire. Contribuții la realizarea
Unirii şi la consolidarea statului naţional, Editura DACO-PRESS,
Cluj-Napoca, 1993, p. 137.
12
Constantin Kirițescu, op.cit., p. 475.
13
Florian Tucă, Eugen Siteanu, Triunghiul de foc al Marelui
Război, în „Revista de Științe Militare”, Anul XVII, Nr. 2(47)/
2017, Tipografia Editurii Academiei Oamenilor de Știință din
România, București, 2017, pp. 106-108.
14
Mircea Vulcănescu, Răsboiul pentru Întregirea Neamului, în
„Enciclopedia României”, Vol. I., Monitorul Oficial și
Imprimeriile Statului - Imprimeria Națională, București, 1938,
pp. 900-927.
15
Constantin Kirițescu, op.cit., p. 484.
16
Constantin Chiper, Nicolaie Mihai, Mircea Fitcal, op.cit., p.
55.
17
Raluca Iosipescu, Câmpul istoric Mărăști, în „Revista
Monumentelor Istorice”, Serie nouă, Nr. 1/2017, Institutul
Național al Patrimoniului, București, 2017, p. 68.
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ŞTEFAN CIUBOTĂRAŞU – UN ACTOR RUPT DIN COASTA MOLDOVEI
ANCA IULIANA IORDACHI*

Pe 27 august 2020 se împlinesc 50 de ani de la
trecerea în eternitate a celui care a fost talentatul actor
de teatru și film, Ștefan Ciobotărașu.
„Actor care a lăsat o umbră nepieritoare în teatrul
românesc dintotdeauna. A fost un truditor care a înțeles
să sufere pentru minunata sa îndeletnicire, a purtat pe
frunte semnul celor aleși, onorându-l cu patimă și
plecând dintre noi, în timp ce deslușea o nouă ipostază a
nobilului său talent.”
(Aurel Leon)
„Eu mă trag din neam de țărani vasluieni. Bunicii și
părinții mei s-au ocupat, de bine, de rău, cu agricultura.
Dintre neamurile mele pe care le țin minte, numai
bunicul de pe tată știa oleacă de carte, dar mai bine știa
a cânta din trișcă - un fel de piculină.”
(Ștefan Ciobotărașu)

16

Ștefan Ciobotărașu s-a născut la 21 martie 1910, în
comuna Lipovăț, din județul Vaslui. Părinții săi erau Ana
și Vasile Ciobotărașu. Școala primară o face la Lipovăț,
unde cunoaște obiceiurile satului moldovenesc,
rămânându-i vii în memorie peste ani. „Mi-aduc aminte
că-n pruncia mea, luna asta, decembrie, era un fel de
lună a miracolelor...mai târziu, când aveam să trec la
teatrul cult, adică să pășesc din mitologie la
*Muzeograf, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui.

Conservatorul din Iași și, mai departe, la Teatrul
Național, aveam să găsesc aici încorporate aceleași
datini ale satului meu - căci una din trăsăturile de
caracter ale acestui teatru este tocmai legătura lui
profundă cu pământul Moldovei.”
La vârsta de 11 ani, tatăl său îl trimite la București să
învețe meseria de cizmar de la conu Ghiță Filipescu, care
„figura drept meseriaș în controale, dar plătea să nu facă
nimic. Cum se zice pe la Lipovăț, << umbla lelea >> sau
<< măsura umbra copacilor >>”. Timp de trei ani, cât a
stat ucenic, a avut ocazia să facă comisioane la mulți
actori mari ai teatrului, primind în loc de bacșiș bilete la
spectacole. Urmărește piesele de teatru fascinat, vrăjit și
fericit. Se hotărăște să plece de la atelierul de cizmărie și
se angajează ca ucenic la un atelier de pictat firme. Nu a
rezistat prea mult nici aici și, într-o noapte de octombrie
1924, se hotărăște să se întoarcă acasă. „Dacă e să îndur
mizerie, barem să trag mâța de coadă lângă ai mei.” spunea Ștefan Ciobotărașu. Familia se mutase în Vaslui,
pe strada Iarmarocului, numărul 26. Se înscrie în
particular la Liceul „Mihail Kogălniceanu” și trece clasele
învățând din greu, datorită lipsurilor. Ce nu îl părăsește
niciodată este umorul. Începe să cocheteze cu scrisul și
își face debutul în revista liceului, „Năzuința” și în foaia
locală, „Vasluiul”, sub pseudonimul Ciciricea.
În 1929, la vârsta de 19 ani, este nevoit să își câștige
singur existența, familia descurcându-se doar din micul
salariu al tatălui. Cum în Vaslui nu era ușor de găsit un
loc de muncă, decide să își încerce norocul la Iași,
important centru literar, locul unde îi găsea pe Mihail
Sadoveanu, Garabet Ibrăileanu și, mai ales, pe Mihai
Codreanu, care îl va ajuta foarte mult, după ce intră la
Conservatorul de Muzică și Artă dramatică. Anii de
studenție au fost grei, cu lipsuri, frig și chiar foame.
Originile sociale umile îi închideau multe uși. În jurnalul
său, Ștefan Ciobotărașu nota: „Grea a mai fost perioada
anilor noștri de studenție, căci părinții, îndatorați și ei
până peste cap, n-aveau cum să mă ajute.”
Debutul în teatru și-l face cu piesa „Macbeth” și
timp de 14 ani joacă pe scena Teatrului Național din Iași.
Tânărul „flăcău croit fără zgârcenie, cu părul claie de
sârmă și cu obraz încruntat”, va impresiona prin evoluția
sa în ale teatrului. Tot în această perioadă se
căsătorește, iar în 1940 se naște fiica sa, Magda. Pe lângă
teatru, Ștefan Ciobotărașu își petrecea timpul liber
scriind poezii, publicând în revistele ieșene.
După Iași, în anul 1945, joacă pe scenele din
București (Alhambra, Comedia, Victoria, Ateneu) și
odată cu restructurarea teatrelor, în 1948, este
repartizat la Arad. Pentru artistul Ștefan Ciobotărașu,
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plecarea la Arad a însemnat un lucru bun, considerând
această perioadă ca „cea mai fructuoasă parte a
activității mele”, după cum mărturisea într-un interviu
din martie 1961, în revista „Teatru”. Spre sfârșitul anilor
50 revine la București, unde s-a stabilit definitiv și a
lucrat la Teatrul Municipal. Experiența acumulată până
la vârsta de 40 de ani, în Iași și Arad, îl situează din acest
moment în galeria marilor actori de teatru. Marea
calitate a actorului Ștefan Ciobotărașu a fost aceea de „a
umple scena”. Avea puterea de a atrage imediat atenția
publicului care nu îl uita ușor. Moldovean cu frica de
Dumnezeu, dar fără să facă public acest lucru, se
deschidea în mijlocul familiei sale și în căminul pe care îl
iubea nespus. „Acasă fiind cu ai lui, înaintea câte unei
mese, își făcea o cruce mare, țărănească”, declara fiica
sa, Magda Fotescu.
Iubea foarte mult lectura și cumpăra cărți de la
anticariat, dorind parcă să uite de perioada tinereții,
când sărăcia nu i-a permis să-și împlinească dorințele.
Rămâne în memoria publicului și prin complexele
roluri din cinematografie. Filme ca Desfășurarea,
Brigada lui Ionuț, Pădurea spânzuraților, Războiul
domnițelor, Columna etc. sunt doar câteva repere ale
marelui talent care îl caracteriza, fiind răsplătit în 1964
cu premiul pentru interpretare masculină la Festivalul
Național al Filmului de la Mamaia. Vorbind despre
cariera sa de actor de film, Ștefan Ciobotărașu spunea
într-un interviu în revista „Flacăra”, în anul 1970: „De
fapt, după un actor nu rămâne, în general, nimic. E
adevărat, pelicula a început acum să strângă ceva
amintiri despre noi, și eu prețuiesc filmul, s-a lipit de
mine, nu-l reneg ca alții... . Totuși, eu găsesc în film
mijlocul cel mai apropiat firii mele de cheltuire.”
În martie 1970 se pensionează (nu se știe sigur dacă
voit sau nu). Existau intense presiuni din partea
Securității Statului asupra familiei sale, datorită plecării
și stabilirii în Germania a ginerelui său, Radu Fotescu,
care era medic. Problemele de sănătate pe care le-a
ignorat (avertizat fiind că inima poate să-i cedeze) și
numeroasele hărțuiri cu „interogatorii” au dus la finalul
poveștii lui Ștefan Ciobotărașu. S-a stins ușor, în somn,
parcă să nu deranjeze pe nimeni. Timiditatea care l-a
caracterizat la începuturile carierei sale și-a făcut
prezența și în ultimele clipe din viață, și i-a îndeplinit
ultima dorință: să se retragă discret „din vis în neant și în
exercițiul funcțiunii”.
Își doarme somnul de veci în cimitirul Bellu, parcela
actorilor, având la căpătâi o piatră funerară cu un
basorelief din bronz, reprezentând chipul marelui actor,
și patru versuri scrise de el.
„Mă ia și mă du până-ncreștet
Cu dragostea-vulturul meuDin inimă-al cărui încleștet
Îl simt cum mă-ncleaștă
De greu.....”
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Ed. Junimea, Iași, 1973.
- Ștefan Ciobotărașu. Micromonografie realizată de
Liliana Moga, Vaslui, 2007.
- Cu Ștefan Ciobotărașu despre alții și despre sine, în
revista „Teatru”, nr. 3, anul VI, București, martie 1961.
- www.marianagurza.ro/vasilica-grigoraș-în-dialog-cumagda-fotescu-ciobotărașu-germania. (30.06.2020)
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TREI EDIŢII ALE „ATELIERULUI DE VACANŢĂ!”
MARIAN ANTONIU*
Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, ca
instituție culturală, a susținut educația alternativă prin
activități informale pentru elevi, prin inițierea unui
program numit „Atelier de vacanță”, o activitate ce s-a
desfășurat în trei ediții, începând cu anul 2017.
„Atelierul de vacanță” este și în prezent un program
de educație alternativă ale cărui activități au fost
elaborate astfel încât, pe lângă partea educativă, să
ofere și o parte distractivă, informală, ca modalitate de
petrecere a timpului liber.
Plecând de la rolul instituției muzeale de păstrare și
conservare a patrimoniului, de comunicare și expunere
în scopul cunoașterii acestuia, programul „Atelier de
vacanță” și-a propus punerea în valoare și a funcției
educative. Proiectul a avut ca obiectiv principal
învățarea în și prin muzeu, în contextul valorificării
patrimoniului cultural existent. S-a urmărit stimularea
interesului elevilor față de patrimoniul muzeal.
În acest sens, s-au organizat o serie de ateliere
educative de creație plastică pe parcursul vacanței de
vară, structurate în vizite active în secțiile muzeului, în
care elevii au primit comentarii plastice pe marginea
lucrărilor aflate în expozițiile permanente și au formulat,
la rândul lor, judecăți de valoare estetice, cât și în
activități practice de desen și culoare, toate sub
îndrumarea muzeografului de specialitate Marian
Antoniu și a restauratorului Cristina Maria Cîmpianu.
Constituiți pe grupe de vârstă, elevii au putut
deprinde tainele realizării ilustrațiilor de carte, ale
miniaturii, ale picturii pe sticlă și ale icoanelor pe lemn.
„Atelierul de vacanță” s-a încheiat în fiecare ediție cu
expoziții tematice în cadrul Zilelor Culturale ale
Municipiului Vaslui - ce au cuprins cele mai
reprezentative lucrări ale elevilor participanți la
activități. Lucrările participanților au fost premiate de
către Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui și de
către Primăria Municipiului Vaslui.
Pentru început, micii participanți au fost încurajați
să își arate deprinderile din domeniul desenului, pentru
a descoperi cât sunt de familiarizați cu ceea ce urmează
să folosească în cadrul atelierelor de creație. Structurate
pe etape de lucru și pe grupe de vârstă, fiecare temă în
parte i-a introdus pe elevi în principalele caracteristici
ale subiectului ales.
Râd pe rând, au fost deslușite etapele ilustrației de
carte, de la documentarea textului, a imaginilor de
atmosferă, a texturilor folosite etc. Ilustrația implică
tehnici de grafică și acuarelă pe hârtie, pentru a
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concentra atenția pe subiect și compoziție. Mesajul
reprezintă idei în imagine.
Cu cei avansați s-a lucrat și cu exemplificarea
miniaturilor și a literelor ornate - utilizate ca element
decorativ la începutul unui paragraf sau secțiuni de text.
În cazul picturii pe sticlă s-a speculat transparența
materialului, astfel că elevii au folosit șabloane și izvoade
ale icoanelor pe sticlă. Desenul a fost trasat pe spatele
foii, prin inversarea compoziției, deoarece icoana pe
sticlă se lucrează pe spate, dar se privește pe față. Pentru
ușurința lucrului s-au folosit markere speciale pentru
sticlă. Următorul pas este pictarea care se face în culorii
vii și ține cont de pictura bizantină și de tema pe care o
tratăm. Mai întâi se pictează fețele, blicurile, scrisul,
după care hainele. La sfârșit se pune foița de aur la nimb
sau la diverse elemente decorative de pe veșminte etc.
În cazul icoanei pe lemn, s-au respectat etapele
realizării ei, începând cu prepararea suportului prin
grunduire, transpunerea desenului și pictura în sine,
până la aplicarea foiței de aur și vernisarea finală.
În cele trei ediții ale „Atelierului de vacanță”,
desfășurat în spațiile muzeului vasluian, în fiecare zi
lucrătoare a săptămânii, pe grupe de vârstă, elevii au
învățat mai mult decât o bază de cunoștințe de desen,
culoare și compoziție, și anume obișnuința de a lucra
zilnic în atelier, comunicarea cu ceilalți și analiza
lucrărilor realizate. Altfel, atelierele educative de creație
plastică au reprezentat un mediu stimulant și creativ.

*Muzeograf, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui.
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Aspecte ale desfășurării activităților și vernisajele expozițiilor
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EDUCAŢIA MUZEALĂ - SCOP ŞI VALENŢE FORMATIVE.
ROLUL PEDAGOGIEI MUZEALE
Dr. LAURENȚIU CHIRIAC*
Într-un context în care educația este polemizată la
nivelul atâtor factori, a vorbi despre pedagogie muzeală
devine o provocare nu numai teoretică, dar şi expresia
unei oportunităţi de conturare a unor practici eficiente
de ordin formativ, care să completeze ceea ce se
realizează prin intermediul activităţilor şcolare curente.
De altfel, educația formală tinde să-și subsumeze, tot
mai explicit, trasee şi contexte noi de învăţare, cum sunt
sala de expoziţie, muzeul, aşezămintele cultural-istorice
de toate felurile (a se vedea ce se întâmplă în acea
săptămână numită „Școala altfel!”). Nu mai vorbim de
faptul că şi o serie de alte instituţii, în mod independent,
dezvoltă sau se bazează şi pe programe educative în
beneficiul lor și al comunității întregi.
Pedagogia muzeală are ca obiect identificarea şi
validarea unor strategii care să conducă la maximizarea
virtuţilor formative ale spaţiului muzeal, iar ca scop îşi
propune să stimuleze interacţiunea pe linie educaţională
dintre muzeu şi şcoală, să pregătească specialişti, dar şi
categorii de public pentru valorizarea potenţialului
educativ adus de acest mediu cultural. Ca orice tip de
discurs normativ, această specializare a pedagogiei are
ca țintă realizarea obiectivelor particulare ale educaţiei
muzeale, evidenţierea unor posibilităţi de circumscriere
a unor conţinuturi (teme, idei, valori) ce pot fi transmise
cu precădere în acest perimetru, precum și propunerea
unor strategii de mediere a acestor predispoziţii valorice,
inclusiv proiectarea de activităţi cu caracter culturaleducaţional şi tematizarea posibilităţilor de feedback
privind receptivitatea în raport cu categoriile de public1.
De altfel, la origini, dar şi în prezent, una dintre
funcţiile majore ale muzeului este cea educativă, de
prezentare, promovare şi receptare a valorilor concrete
dintr-un anumit domeniu de manifestare - arte plastice,
arheologie, istorie, numismatică, memorialistică,
etnografie etc. În fond, reperarea valorilor se realizează
nu doar prin raportare ideatică, abstractă (la „Frumos”,
„Bine”, „Adevăr”), ci și prin cunoaşterea, asimilarea şi
experimentarea unor „întrupări” ale acestora la nivelul
unor obiecte muzeale, oameni și fapte concrete. În plus,
muzeul este şi un perimetru de memorizare culturală, de
transmitere a unor experiențe culturale, de prelungire a
influenţei lor la nivelul omului şi a timpului din prezent.
Chiar dacă muzeul şi şcoala sunt instituţii culturale vechi,
interesant este faptul că abia în zilele noastre s-a pus
(explicit) problema conlucrării sub aspect educațional2.
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Totodată, muzeul trebuie să apeleze la specialişti în
ştiinţele educaţiei, să se bazeze pe prestația lor, tocmai
pentru a repera şi facilita transmiterea unor experienţe
educaţionale către tineri, de a maximiza potenţialul
degajat doar de acest perimetru. Un rol major în
educarea muzeală îl au lecţiile de muzeu, gândite şi
desfăşurate de specialişti ai muzeelor pe probleme
dintre cele mai diverse, de la tehnica culorilor sau vechiul
habitat uman și până la evocări de istorie sau artă
plastică.
Dincolo de funcțiile lui specifice (achiziționarea,
conservarea, cercetarea și valorificarea patrimoniului),
muzeul îngăduie și funcții expres formative. El trebuie să
privilegieze diferite tipuri de „consumuri”, mai mult sau
mai puţin specializate. Acelaşi sector al unui muzeu
poate fi un referenţial tehnic pentru un public avizat (de
pildă, pentru elevii sau studenţii de la artă), unul de
cercetare/documentare (pentru cercetători), unul
pedagogic pentru copii sau tineri (ocazie de a face
aplicaţii sau extensii ale unor discipline de învăţământ
din şcoală), unul de petrecere a timpului liber (pentru
publicul larg), unul turistic sau economic (pentru cei
interesaţi de a cunoaşte şi asimila repere culturale noi).
În fond, unul şi acelaşi spaţiu cultural trebuie să îngăduie
mai multe grile de raportare, lectură sau receptare şi să
răspundă, prin modul de înfăţişare sau influenţă, mai
multor interese ale publicului3.
Care sunt valenţele educaţionale ale muzeului?
În primul rând, muzeul este o realitate vie, o
prelungire în timp a unui fapt cultural, un univers concret
în care arta/ştiinţa/cultura/istoria s-au zămislit sau în
care ele subzistă. Nimic nu poate activa receptivitatea
mai puternic decât mediul natural de generare a
produsului cultural, intuirea vie a unor urme sau
rămăşiţe autentice din viaţa şi activitatea unui neam sau
a unui autor, respirarea unei atmosfere care este în ton
cu profilul valoric al respectivului produs. Una este să
vorbeşti despre o pictură în sala de clasă sau să audiezi o
istorioară despre cineva, iar alta e ca acestea să fie
sesizate la „ele acasă”, în atelierul unui pictor sau în casa
memorială a unei personalități. Bagajul perceptual, de
această dată, asigură propensiunea unui interes și a unei
receptivități mult mai mare pentru public.
În al doilea rând, perimetrul muzeal asigură o
concentrare şi o specializare a stimulilor culturali pe o
singură direcţie (suntem fie într-un muzeu de istorie sau
într-un muzeu de artă, fie în casa memorială a unei
anumite personalități etc.). E un „concentrat” spiritual

*Muzeograf, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui.
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pe o anumită direcţie. O astfel de unitate asigură o
învăţare prin punerea în situaţie, prin descoperire şi
concurează la fixarea la nivelul participanţilor a unor
ancore în memoria afectivă sau intelectuală care cu greu
se pot uita. De multe ori, o astfel de participare
constituie o întâmplare memorabilă din însăşi existenţa
individului, petrecându-se rar sau o singură dată (de
pildă, o dată în viaţă ţi se întâmplă, poate, să intri în Casa
Memorială Emil Racoviță din Dănești - județul Vaslui).
În al treilea rând, muzeul asigură un atent ghidaj
profesionalizat, aplicat în cunoştinţă de cauză cu
specificul patrimoniului respectiv. Dacă persoana
delegată dispune de cultură şi tact pedagogic, acţiunea
respectivă de prezentare se transformă într-o ocazie
privilegiată, într-o bucurie culturală în care ataşamentul
şi interiorizarea valorilor devin maxime. Oricât de
talentat ar fi un profesor de literatură, el nu îl poate
substitui pe cel care trăieşte şi prezintă zi de zi evoluția
istorică a unui neam sau opera unui autor. Muzeograful
este mult mai legat de patrimoniul cultural, de opera sau
artistul pe care le promovează. Atmosfera creată într-un
muzeu nu poate fi replicată cu uşurinţă în sala de clasă.
În al patrulea rând, această instituţie se poate
converti într-un nou mediu educativ, complementar
şcolii. Muzeul - considerat “școala de lângă școală” poate deveni un mediu eficient de școlarizare, poate
favoriza colaborarea şi coparticiparea în procesul
educativ a unor factori care, în mod tradiţional,
acţionează separat sau în contratimp. Nu excludem şi o
serie de proiecte de colaborare dintre școală și muzeu,
pe termen mediu sau lung (la nivel de an sau chiar de
ciclu şcolar), în care fiecare partener ar putea să-și
deslușească roluri noi, competențe care se completează,
implicări sau provocări reciproce.
Muzeul - ca loc sau rezervor de resurse istorice și
artistice - poate întări, extinde sau aduce mărturie la
secvenţe de predare din şcoală. El poate deveni un
teritoriu pentru fixarea unor cunoştinţe, pentru
asigurarea unor integrări, corelări cu caracter concluziv
ori transdisciplinar sau pentru declanşarea interesului,
de plonjare în complexitatea fenomenului, pentru a
motiva şi a stârni bucuria pentru învăţare. Prelungirea
„predării” unor elemente de conținut în muzeu ține de
specificul tematic cerut de programa școlară
(competenţe de atins, elemente de conţinut), de
disponibilitatea şi oferta cadrului muzeal (prezenţa şi
valorificarea unor piese de patrimoniu expuse), dar şi de
inventivitatea şi talentul didactic al profesorului.
Profesorul are obligaţia să cunoască şi să inventarieze
acest potenţial, să inspecteze dinainte şi să colaboreze
cu reprezentanţii acestor lăcaşuri de cultură. Realizarea
unor înfrăţiri sau parteneriate dintre şcoală şi muzeu
reprezintă formule instituţionalizate de prefigurare a
acestei complementarităţi formative. Desigur, nu peste
tot pot fi identificate astfel de oportunităţi (una e să faci
educaţie într-un oraş cultural, alta într-un cătun uitat de

lume), dar în perimetrele geografice în care există muzee
acestea trebuie valorificate de către şcoală. În altă
ordine de idei, în cadrul unui muzeu se pot contura alte
tipuri de activităţi, implicit sau explicit educative, cum ar
fi susţinerea unor conferinţe tematice, înfiinţarea unor
laboratoare sau centre de cercetare, editarea unor
reviste de specialitate etc4.
Ca finalitate specifică, pedagogia muzeală vizează
următoarele:
a) generalizarea, sintetizarea și valorificarea
experienței specialiștilor din muzeu, integrând-o într-un
demers epistemologic coerent;
b) fundamentarea teoretică și decelarea
dimensiunilor formative ale activităților din muzeu;
c) eficientizarea activității practice de influențare pe
linie cultural-educativă a instituției muzeale.
Educația muzeală își propune, printre altele, să
deschidă muzeul pentru toți educabilii, ajutându-i să
cucerească lumi valorice noi. O educație realizată în
acest perimetru le formează sensibilitatea, îi ajută
să dezvolte sentimente pozitive despre obiectele de
patrimoniu și lumea înconjurătoare. Muzeul le dezvoltă
și le formează percepții și trăiri emoționale față de
evoluția în timp, îi responsabilizează pe tineri față de o
anumită tradiție, contribuind la conturarea identităților
individuale și colective prin respect și auto-disciplină.
Desigur, muzeul nu este singurul loc în care se învață
respectul, auto-controlul și, mai ales, auto-disciplina, dar
el oferă un set de elemente: oportunitatea și momentul
deciderii de a face un experiment, al consumării unei
plăceri personale, al satisfacerii unei curiozități etc., ceea
ce impune un exercițiu de disciplinare a plăcerii, de autocontrol și de luare a unei decizii în mod autonom5.
Muzeul poate deveni un univers probatoriu mult
mai obiectiv și pertinent, mai puțin expus ideologiilor
prezente - care, de multe ori, direcționează voit
învățământul (prin felul cum sunt gândite programele,
manualele, lecțiile etc.). El poate fi considerat, în
anumite circumstanțe, o sursă de „grad zero”, o
„împachetare” a trecutului, dar și un for evocator în ceea
ce privește ”istoria adevărată”. „Există două feluri de
trecut: unul temporal, care s-a scurs sau urmează să vină
și ’trecutul’ metaforic, cel păstrat în amintirile și
tradițiile unei societăți date”6. Un astfel de referențial,
tezaurizat de muzeu, poate contracara miturile care se
vântură atât în interpretarea istoriei, cât și în ceea ce
privește predarea acesteia în cadrul educației formale.
Educația muzeală își propune să faciliteze
descoperirea de către public a unor lumi diferite,
îndepărtate în timp și spațiu. Bogăția unui muzeu în
astfel de urme culturale conduce la o îmbogățire umană
a celor care intră în el, prin prezentarea și discutarea
unor comportamente care s-au manifestat cândva. El
poate da seama de anumite constante umane,
configurate diferit în trecut. Oferta educațională a
muzeelor poate fi direcționată spre multe categorii de
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public, cum ar fi: elevii și studenții, copiii cu nevoi
speciale, tinerii aflați în recluziune, adulții, specialiștii,
pensionarii etc. Pe lângă scopurile culturale sau
educaționale, se pot activa și scopuri colaterale, precum
recuperarea sau reintegrarea socială, asigurarea unor
terapii complementare, evitarea marginalizării,
petrecerea timpului liber într-un sens pozitiv etc.7.
Pledoaria noastră pentru o „didactică” a spațiului
muzeal are în vedre funcția didactică a muzeului, prin
caracterul didactic al exponatelor, prin modul lor de
evidențiere, prin relațiile de proximitate sau contiguitate
dintre acestea, prin raportul instituit dintre exponat și
eticheta/textul ce îl prezintă, prin întreaga retorică
despre patrimoniul muzeal existent - aflată în pliante,
broșuri, albume etc. E necesară, în acest sens,
amenajarea unor sectoare cu caracter interactiv, în care
să se solicite intervenții din partea publicului. De aceea,
pot fi dimensionate sectoare sau activități muzeale care
să stimuleze modelarea, colorarea, confecționarea,
intervenția simulată în structura sau compoziția unor
piese de patrimoniu muzeal sau în etalarea acestora.
Muzeele care se respectă îngăduie nu numai
demonstrații practice în fața publicului tânăr (prin
prestațiile unor artiști, a unor formații specializate în
reconstituiri de fapte istorice) sau derularea practicii de
specialitate (realizarea unor replici ale unor opere
celebre de către studenții la arte plastice), dar și ateliere
permanente sau periodice pentru exersarea de către
copii/elevi a unor deprinderi cu caracter artistic și istoric.
Sunt situații când exponatele pot fi nu numai văzute, ci
și studiate, manipulate, imprimând interacțiunii o altă
dimensiune. Publicul tânăr poate exersa sau
experimenta moduri sau secvențe ale procesului de
creație, poate tutela sau re-produce un experiment
științific, poate produce noi relații de determinare sau
combinații ale obiectelor expuse8.
În orice caz, exponatele muzeale nu urmează o
prezentare în conformitate cu o logică didactică, nu sunt
numaidecât pregătite astfel încât dimensiunea
educativă să devină obligatorie. Dacă în învățământ
avem de a face cu un conținut didacticizat, selectat și
configurat după principii psihopedagogice, diferitele
obiecte dintr-un muzeu urmează alți vectori de
înfățișare, alte structuri spațio-temporale de expunere,
îngăduie interacțiuni cu vizitatorii de un anumit tip care
nu urmăresc explicit respectarea principiilor didactice.
Obiectivele de învățare fixate pentru elevi și tineri vor fi
corelative și nu identice în raport cu cele promovate de
școală și vor fi centrate mai mult pe axa formativă decât
pe cea informativă. Ele se vor focaliza pe formarea unor
atitudini și conduite evaluative, pe competențe culturale
mai largi, de semnificare sau integrare a noi valori sau
experiențe de învățare. Învățarea în muzee este
potențial mai deschisă, mai imprevizibilă și mai dispusă
la răspunsuri diferite decât cea oferită de educația
formală din școală. „În fond, menirea educatorului de

muzeu este de a ‚traduce’ obiectele și contextele
existenței lor, de a le da un sens educativ, de a le
transpune din obiecte cu valoare materială în obiecte vii,
care pot povesti”9.
În concluzie, pot fi identificate mai multe activități
specifice dintr-un muzeu care trebuie regândite în
perspectiva de atragere a tinerei generații. Elementele
care pot deveni puncte de reper în evidențierea
specificității educației muzeale pentru tânara generație
ar putea fi următoarele:
- Muzeul - conceput ca mediu de generare a
cunoașterii și de re-interpretare a lumii (tur ghidat, tur
interactiv tradițional, tur cu un ghid personal, lecția de
muzeu, simpozioane, colovcvii, vizita liberă - care să
dezvolte tinerei generații aptitudini, capacități inovative,
competențe, percepții și conduite).
- Muzeul - conceput ca spațiu virtual cu „virtuți”
didactice (construirea unei „fețe” virtuale a muzeului, a
unui tur virtual care să permită tinerei generații - prin
intermediul instrumentelor audiovizuale și interactive să-și creeze propriile atitudini culturale, propria
imaginație și afectivitate).
- Muzeul - conceput ca spațiu istoric in situ (crearea
de lapidarium - muzeu în aer liber, de muzeu de sit
arheologic sau de eveniment istoric major, de muzeu de
autor ori de colecție - care să dezvolte tinerei generații
anumite aptitudini: ascultarea, observarea, înțelegerea,
jocul de rol etc.).
- Muzeu - ca spațiu de spectacol (permiterea unor
concerte și a unor spectacole cu rol de educare culturalartistică, istorică și memorialistică și de trăire a unor
emoții personale de către publicul tânăr)10.
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STAREA DE CONSERVARE A DEPOZITULUI DE CARTE VECHE AL
MUZEULUI JUDEŢEAN „ŞTEFAN CEL MARE” VASLUI
Drd. CRISTINA MARIA CÎMPIANU*
Depozitul de carte veche al Muzeului Judeţean
„Ştefan cel Mare” Vaslui are înscris în registrul inventar
un număr de 219 cărţi, dintre care 141 sunt cărţi vechi
românești, tipărite în intervalul 1693-1830. De asemeni,
depozitul mai deţine şi un număr de 7 manuscrise, 6
dintre ele sunt scrise pe hârtie manuală cu cerneală
ferogalică, cel de al şaptelea este o scriere pe pergament
ce aparţine cultului mozaic.
După cum reiese din tabelul de mai jos (Tabelul 1),
majoritatea cărţilor din depozitul de carte veche sunt
tipărite în tipografii de pe teritoriile Principatelor
Române (105 de cărţi), în timp ce doar 36 provin de la
tipografii situate în afara graniţelor ţării.
Cartea care a circulat în judeţul Vaslui este, în mare
parte, provenită de la tipografiile din Moldova, după
cum era de aşteptat. Astfel, în secolul al XVIII-lea, din
totalul de 22 de cărţi prezente în depozit, 10 sunt tipărite
la Iaşi, pentru ca în secolul al XIX-lea numărul lor să

crească odată cu apariţia unei noi tipografii în Moldova,
cea de la Neamţ (cea dintâi tipăritură nemţeană este
socotită a fi Vieţile Sfinţilor din luna lui Septembrie,
tipărită la 4 iulie 18071). Astfel, în secolul al XVIII-lea, 10
din exemplarele deţinute de muzeu sunt tipărite la Iaşi
din totalul de 20 de cărţi, iar în secolul al XIX-lea din cele
83 de cărţi, 53 sunt tipărite în Moldova: 40 la Neamţ şi
13 la Iaşi.
Dintre cărţile tipărite în afara graniţelor ţării
observăm că cele mai multe sunt tipărite la tipografia
Universităţii din Buda, 18 din 32 de cărţi aparțin veacului
al XIX-lea. Alte 5 cărţi provin de la Moscova, urmare a
legăturii mai strânse cu Rusia, mai ales după anexarea
teritoriului dintre Prut și Nistru, în 1812.

*Expert restaurator, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui.
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În următorul tabel (Tabelul 2) pot fi observate
principalele cărți de cult care au circulat trei secole pe
teritoriul județului Vaslui: Evanghelie - 15 exemplare,
Liturghier - 8 exemplare, Apostol - 4 exemplare, Biblia 5 exemplare, Molitvelnic - 4 exemplare, Octoih - 8
exemplare, Penticostar - 2 exemplare, Triod - 4
exemplare, Psaltire - 8 exemplare, Minei - 24 exemplare,

Antologhion - 3 exemplare, Ceaslov - 5 exemplare, Vieţile
sfinţilor - 4 exemplare, Cazanie - 3 exemplare,
Antologhion - 3 exemplare, Anastasimatoriu - 2
exemplare. După cum se observă, cele mai utilizate cărți
sunt Evanghelia, Liturghierul, Psaltirea, Octoihul și
Mineiele, care, deși par mult mai multe, în realitate sunt
împărțite pe cele 12 luni ale anului.
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Așadar, se observă că depozitul de carte veche al
Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui include cărţi
valoroase, atât manuscrise, cât şi tipărituri; amintim aici
doar D. Grecorii Nazienzeni, tipărită în 1590 la Ingolstadt,
în tipografia Adami Santorii şi Jus Regium Hebraerorum,
tipărită în 1625 la Turing, în tipografia Lazari Zetzneri.
Mai menţionăm doar două cărţi, tipărite în Ţara
Românească: Îndreptarea Legii, tipăritura lui Matei
Basarab de la Târgovişte din anul 1652 şi Evanghelia
greco-română, tipărită în anul 1693 de către
ieromonahul Antim Ivireanul în Tipografia Domnească a
Mitropoliei din Bucureşti.
De-a lungul timpului, de la înfiinţarea muzeului din
Vaslui, în 1975, şi până astăzi, cartea veche a suferit cel
mai mult din cauza lipsei unui spaţiu propriu de
depozitare. Astfel, în primii ani de existenţă ai muzeului,
nu exista un depozit destinat special cărţilor vechi,
acestea fiind păstrate în depozitul Secției de Istorie
Modernă și Contemporană. Cu timpul, patrimoniul de
carte veche a fost îmbogățit, astfel că, abia din 1981, s-a
realizat primul registru inventar alcătuit exclusiv din
carte veche, ce cuprindea un număr de 173 de cărți.
Totuşi, deşi cartea veche a fost constituită într-o colecţie
separată, ea a fost depozitată în condiţii improprii, timp
de mulţi ani, sub acţiunea directă a soarelui, fără o
ventilaţie adecvată a spaţiului, nemaivorbind de valori
controlate ale UR şi ale temperaturii. Începând cu anii
2000, colecţiei de carte veche i s-a alocat un spaţiu
propriu, cu rafturi metalice şi poliţe de lemn, dar şi
condiţii de mediu relativ stabile.
Condiţiile improprii de păstrare a cărţii vechi din
depozitul Muzeului Judeţean Vaslui şi manipularea
defectuoasă a acestora de-a lungul timpului au condus,
cumulativ, la numeroase deteriorări de natură biologică,
fizică, mecanică şi chimică.
Din analiza stării de conservare se poate
concluziona că întregul efectiv de carte al depozitului a
suferit degradări combinate: fizice, chimice, mecanice,
biologice şi sociale, ca efect al manipulării şi păstrării
cărților în condiţii necorespunzătoare, al intervenţiilor
empirice, al atacului biologic, al infiltrărilor de apă şi
creşterii nivelului acidităţii. Acestea au permis stabilirea
următoarelor concluzii la analiza stării de conservare:
Degradări biologice:
- galerii și orificii de eclozare produse de insecte (Fig. 42,
83);
- atac fungic, pete de diferite culori (Fig. 24, 55, 8);
- foxing.
Degradări fizico-mecanice:
Îmbătrânirea materialelor componente manifestată
prin:
- pierderea agentului de încleiere ce a dus la scăderea
gradului de încleiere în zonele afectate de infiltrațiile de
apă (Fig. 5, 6);
- depuneri de praf și murdărie;
- pierderi de material suport (Fig. 2, 36, 107);

- fisuri și rupturi ale materialului suport (Fig. 10);
- arsuri (Fig. 98).
Degradări chimice:
- îmbătrânirea materialului suport manifestată prin
îngălbenirea și fragilizarea hârtiei datorită oxidării
lanțurilor celulozice;
- degradări cromatice: pete de grăsime, pete de rugină
(Fig. 3);
- creșterea acidității hârtiei;
- degradarea adezivului folosit la legătorie (Fig. 7);
- degradări sociale: îndoirea colțurilor, depozite de
ceară, arsuri (Fig. 3, 9, 10);
- însemnări manuscris ce nu au legătură cu textul;
- restaurări empirice (Fig. 2, 3, 5, 8 și 10);
- rupturi şi fisuri datorate manipulării
necorespunzătoare.
NOTE
1

Gheorghe Racoveanu, Gravura în lemn la mănăstirea
Neamţul, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, Bucureşti,
1940, p. 14.
2
L. Angheluţă, E. M. Mărean, T. Teodorescu, G. Goanţă, L.
Miclescu, R. Fochi, M. Apostolescu, M. Vazaca, Bibliografia
românească modernă, vol. III, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1989, p. 107.
3
Ion Bianu, Nerva Hodoș, Bibliografia Românească veche,
Tomul III, Ediţiunea Academiei Române, Bucureşti, 1912-1936,
pp. 47 - 50.
4
Idem, Bibliografia Românească veche, Tomul II, Edițiunea
Academiei Române, București, 1910, pp. 145-146.
5
Ibidem, pp. 123-126.
6
Ibidem, p. 609.
7
N. Onofrei, L. Angheluţă, L. Miclescu, C. Gilorteanu, T.
Teodorescu, Bibliografia românească modernă, Vol. I, Editura
Stiinţifică, Bucureşti, 1984, pp. 643-644.
8
Ion Bianu, Nerva Hodoș, Bibliografia Românească veche,
Tomul II, Edițiunea Academiei Române, București, 1910, pp.
265-267.

BIBLIOGRAFIE
*Angheluţă, L.; Mărean, E. M.; Teodorescu, T.; Goanţă,
G.; Miclescu, L.; Fochi, R.; Apostolescu, M.; Vazaca, M.,
Bibliografia românească modernă, vol. III, Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, 1989.
*Bianu, Ion; Hodoș, Nerva, Bibliografia Românească
veche, Tomul II, Edițiunea Academiei Române, București,
1910.
*Bianu, Ion; Hodoș, Nerva, Bibliografia Românească
veche, Tomul III, Edițiunea Academiei Române,
Bucureşti, 1936.
*Onofrei, N.; Angheluţă, L.; Miclescu, L.; Gilorteanu, C.;
Teodorescu, T., Bibliografia românească modernă, Vol. I,
Editura Stiinţifică, Bucureşti, 1984.
*Racoveanu, Gheorghe, Gravura în lemn la mănăstirea
Neamţul, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă,
Bucureşti, 1940.

26

26
https://biblioteca-digitala.ro

„FILE CULTURALE VASLUIENE” - REVISTA MUZEULUI JUD EŢEAN „ŞTEFAN CEL MARE” VASLUI

Fig. 1. Minunile Maicii Domnului (nr. inv. 33).
Cerneală ferogalică puternic acidă ce a distrus
integritatea hârtiei.

Fig. 3. Ceaslov, Iaşi, 1797 (nr. inv. 19).
Aspecte ale blocului de carte: patina
funcţională, intervenţii empirice de
restaurare, depozite de murdărie.

Fig. 5. Penticostarion, Iași, 1753 (nr. inv. 96).
Pagina de titlu, halouri de apă, atac fungic,
restaurări empirice.

Fig. 2. Liturghier, Iași, 1759 (nr. inv. 127).
Completări ale colţurilor arse cu hârtie manuală
(detaliu). Se observă urmele unui atac fungic în
zona hârtiei noi aplicate.

Fig. 4. Dumnezeieştile Liturghii,
Neamţ, 1860, (nr. inv. 38). Pagina de
titlu: puternic atac xilofagic, halouri de
apă, patina funcţională, însemnări.
manuscris cu cerneală ferogalică.

Fig. 6. Penticostarion, Iași, 1753 (nr. inv. 96).
Verso-ul paginii de titlu.
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Fig. 8. Minei pe august, Râmnic, 1780 (nr. inv.
104). La blocul de carte se observă lipsa
coperţilor, cât şi zona afectată de foc.

Fig. 7. Ceaslov (nr. inv. 77). Cusătura
degradată, blocul de carte deformat.

Fig. 9. Octoih, Buda, 1811 (nr. inv. 110). Reţea
de galerii de zbor, atac fungic, completări ale
zonelor lipsă realizate cu hârtie manuală.

Fig. 10. Ceaslov, Neamț, 1835 (nr. inv. 106).
Completări cu hârtie industrială şi hârtie de
ziar, completări de text cu cerneală albastră.
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CURĂŢAREA ŞI CONSERVAREA UNUI TOPOR DE TIP CELT,
DESCOPERIT PE RAZA COMUNEI DUDA EPURENI (JUDEŢUL VASLUI)
CORNELIU HOBINCU*
Spre deosebire de alte tipuri de materiale
anorganice (ceramică, piatră), aliajele metalice sunt
unele dintre cele mai susceptibile la acțiunea mediului
înconjurător și reacționează violent la cele mai mici
schimbări de temperatură, umiditate, prezența
oxigenului în etapele următoare descoperirilor, în
funcție de compoziția și potențialul electrochimic al
elementelor constitutive.
Corelarea tuturor factorilor fizico-chimici ai
mediului de zacere, are ca urmare apariția unor procese
de coroziune, care pot continua până la transformarea
totală a metalului în produși de coroziune.
Aliajele sunt un amestec de două sau mai multe
metale, utilizate pentru a le folosi proprietățile, pentru a
putea îmbunătăți aspectul sau a proteja obiectul
(cositorirea, aurirea, nichelarea), dar și pentru a reduce
costurile scăzând conținutul de metal rar, prețios,
menținându-i totuși funcționalitatea și aspectul.
Metalele sunt în mod inerent instabile în mediu de
zacere, dar și în atmosferă și, tind să revină în timp la
forma lor minerală. Coroziunea poate să apară în timpul
duratei de utilizare a obiectului, în timpul zacerii in situ
și după excavare, efectele variind de la schimbări minore
ale suprafeței până la pierderea completă a metalului.
Celtul descoperit în pădurea Lohanului, întâmplător
și fără context istoric, este un topor clasic al sfârșitului
Epocii Bronzului, aparține tipului cu o ureche de prindere
și două orificii, larg răspândit în mediile Noria,
Sabatinovka și Coslogeni, dar este întâlnit și în depozitele
datate la sfârșitului Epocii Fierului.
Celtul este realizat din bronz prin turnare într-o
matriță bivalvară. Gaura de prindere este ușor ovală,
manșonul găurii prezintă o ușoară urmă de lovire, în
partea laterală, în zona de îmbinare a valvelor.
Dimensiunile toporului sunt L=10,1 cm, lățimea
lamei=5 cm, greutatea 330 g. Gaura de prindere prezintă
un manșon. Urechiușa de prindere a fost tăiată
transversal în epocă, patina timpului și vremii acoperind
tăietura. Pe cele două părți laterale prezintă două orificii
în formă de migdală. Tăișul ușor curbat are mici zone
unde stratul oxidului stabil care formează patina este
exfoliat (Figurile 1, 2, 3, 4, 5).

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

*Restaurator, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui.
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Toporașul are și un motiv triunghiular, o
decorațiune pornind de la bază spre marginile tăișului.
Din punct de vedere al degradărilor chimice, starea
de conservare a obiectului este relativ bună. Miezul e
solid, din bronz, fără lăcuire, lipsuri sau fisuri. Urechiușa
de prindere e parțial distrusă din timpul când a fost
uzitat. Piesa este acoperită cu un strat continuu și
compact de produși de coroziune stabili, așa numita
patină nobilă - care, datorită faptului că formează o
barieră între aliajul metalic de turnare și mediul reactiv,
face ca viteza de coroziune să fie mult încetinită.
Pe de altă parte, suprafața exterioară a celtului este
destul de poroasă, porozitate datorată acțiunii coroziunii
selective, care se dezvoltă în general în aliaje și capabilă
astfel să rețină sărurile solubile din solul de zacere.
Aceste săruri, chiar dacă sunt stabile în microclimatul
creat în jurul obiectului, în sol, pot deveni active în
momentul în care acesta este expus la umiditate și
oxigen și pot exercita astfel deteriorarea ulterioară a
suprafeței obiectului. Produșii de coroziune care
acoperă, în timp, o piesă de bronz sunt: oxizii de cupru,
clorurile de cupru, carbonații bazici de cupru, sulfații de
cupru etc.
Pericolul cel mai mare pentru toate piesele muzeale
care duc la coroziune îl reprezintă clorurile. Clorura
cuproasă este un produs de culoare verde pal,
pulverulent, care se manifestă punctiform și care inițiază
un proces de coroziune activ, înaintând în profunzimea
pieselor. (Moldoveanu, 1999, p. 43)
Pentru curățarea toporului celtic am început prin
îndepărtarea depunerilor de praf, pământ și compuși
calcaroși ancrasați de solul din mediu de zacere. Aceasta
a fost o intervenție lentă, sub lupă, cu perii cu peri moi
în soluții apoase și cu detergent anionic. Am folosit
Romopal OF 10 și apă distilată. Apoi băi și perieri în
soluții diluate E.D.T.A – 3,5%. Tratamentul chimic al
piesei în soluție alcoolică 3% de Benzotriazol (C6H5N3)
este indicată pentru avantajul că, pe lângă stabilizarea
piese, se realizează și o rigidizarea și compactare
ulterioară, aceasta putând rămâne cu aspectul patinei
de coroziune.
Apoi am imersat obiectul în soluție, după care l-am
uscat în mod natural și nu cu jet de aer cald, pentru a
evita o evaporare rapidă a soluției de impregnare,
aceasta ducând ulterior la o posibilă fragilizare nedorită
patinei stabile.
Am făcut conservarea prin peliculizare cu Incral 44,
aceasta ca etapă finală. Condițiile de expunere și
depozitare sunt cele prevăzute în normele în vigoare:
Umiditate Relativă – 40 - 45 %
Temperatura – 1 - 18˚C
Desprăfuririle se vor face prin metode uscate cu
pensule cu perii fini și moi, dar și prin aspirare.
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RESTAURAREA UNUI VAS (BOL) DIN PERIOADA „CUCUTENI A3”,
COLECŢIA MUZEULUI JUDEŢEAN „ŞTEFAN CEL MARE” VASLUI (I)
RADU ANICOLĂESEI*
I.a. - Scurt istoric al sitului arheologic Dumești,
„Între pâraie”
Staţiunea Dumeşti, aflată în sudul Podişului Central
Moldovenesc, în care s-au dezvelit ruinele unei aşezări
cucuteniene, datată în etapele A3-4, a fost amplasată în
limitele oferite de interfluviul format de pârâiaşul
Suhuleţ, afluent de stânga al râului Bârlad, şi un alt mic
pârâiaş, care, datorită infiltraţiilor, vara seca (Fig. 1).

Fig.1

Staţiunea preistorică s-a cercetat sistematic2, între
anii 1982 şi 1991 (Fig. 2).
Investigarea arheologică a acesteia3, timp de zece
ani, a dus la săparea integrală sau parţială a 12 locuinţe,
între ele un sanctuar şi un atelier de olărit, datate în
subfazele Cucuteni A3-A44 Conform stratigrafiei
verticale şi orizontale, construcţia locuinţelor, între care
aceea în care s-au aflat greutăţi de la un război de ţesut,
sanctuarul şi atelierul de olărit corespund unor
orizonturi culturale succesive, aflate în schimbare, fapt
ce sugerează, fireşte, vieţuirea aici a mai multor
generaţii.
Cercetări anterioare au fost efectuate și de
reputatul profesor Ghenuță Coman care a realizat primul
repertoriu arheologic al județului Vaslui. Studiile lui au
fost reunite în volumul „Statornicie, Continuitate”,
apărut la editura bucureșteană „Litera”, în anul 1980.

Punctul a fost numit de localnici cu un toponim
semnificativ „Între pâraie”, parcă pentru a fixa în real,
imaginea atemporală a unui model arhetipal, un model
exemplar universal (Eliade, 1991, p. 33). Fiecare din cele
12 locuinţe descoperite până acum avea un inventar
aparte, dat de specificul îndeletnicirilor ce se practicau
în cadrul acestora: în locuinţa 6 se aflau in situ mai multe
greutăţi de la un război de ţesut vertical; în locuinţa 10
erau topoare perforate parţial, neterminate; în
complexele marcate cu numerele 3, 7 şi 13 erau atelierul
de olărit, cu amenajările din interiorul şi din preajma
acestuia, între care şi două grupuri de cuptoare1.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 3
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*Restaurator, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui.

În lucrarea menționată mai sus, s-au întocmit hărți
ale siturilor arheologice, notând punctele din care s-au
scos la lumină artefacte din diferite epoci istorice. Zonele
de interes pentru acest studiu sunt cele notate cu 1, în
care se notează că „în partea de est a satului, pe valea
Hodorani, în șanțurile șoselei Buhăiești - Roman, s-au
descoperit resturi de locuire Cucuteni A-B, Noua, început
de Hallstatt, La Tene, precum și din secolele III-IV,
asociate cu ceramică romană” și în punctul 6, unde „la
aproximativ 800 m. spre Todirești, la locul „Cișmeaua lui
Gh. Rusu”, s-au descoperit resturi de locuire care aparțin
culturii Cucuteni A și perioada La Tene”5 (Fig. 3).
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I.b – Tehnologia olăritului cucutenian, tipuri de
cuptoare de ars ceramica
Un moment important în evoluţia meşteşugului
ceramic îl constituie acela când olarii au observat că, în
funcție de modul cum se conduce o ardere, vasele
obţinute pot avea nuanţe diferite (Ellis, 1984, 157). Prin
aceasta se evidenţiază două tipuri de ardere care au ca
finalitate doar un aspect diferit al vaselor fără afectarea
calităţii acestora. Ceramica obţinută prin ardere
oxidantă, care are loc în interiorul cuptorului în prezenţa
oxigenului, se prezintă cu o culoare roşie datorită
oxidului feros existent în compoziţia lutului (Anghel
1998, 135). La o ardere reducătoare tirajul de oxigen
este limitat în funcție de tipul de cuptor folosit, fie
intenţionat de către olar pentru obţinerea unei ceramici
de culoare neagră, fie datorită transformării oxidului
feros în oxid feric (Anghel, 1998, l35). În cadrul obţinerii
accidentale a culorii negre, aceasta se datorează în
primul rând unor vicii tehnologice şi a studiului puţin
avansat al tehnologiei de ardere.
În funcție de construcția cuptoarelor de ars
ceramică, putem enumera patru tipuri și anume: cuptor
„vatră”, cuptor „monocameră”, „vertical” și „orizontal”.
1. Cuptorul tip „vatră”6, este cel mai empiric cuptor,
arderea ceramicii realizându-se fără un control al
temperaturii, aceasta depinzând mai mult de condițiile
atmosferice (vânt). Cuptorul era o simplă platformă de
lut pe care se așezau produsele ceramice iar peste
acestea lemne. Arderea avea loc în exterior, fără
posibilitatea controlului curentului de aer.(Fig. 4)
2. Cuptor „monocameră”. Acest cuptor era realizat
prin săparea unei gropi în care se introduceau produsele
ceramice (sau supraterane, cu boltă) și peste care se
completa cu materialul inflamabil, respectiv lemne. La
aceste cuptoare camera de ardere, în care sunt depuse
vasele, este de dimensiuni mai mari având formă
tronconică sau conică. Orificiul din partea superioară
este folosit pentru introducerea vaselor în cuptor şi
evacuarea fumului. Prin obturarea parţială sau totală a
acesteia se poate regla temperatura precum şi condiţiile
gazelor de ardere din interior.(Fig. 5)
3. Cuptor „vertical”

Alimentarea cu lemne si cu aer suplimentar se face
lateral, printr-o gură de alimentare laterală. La acest
model se putea controla fluxul de aer, folosindu-se foale
pentru creșterea temperaturii. Există două variante
constructive: săpat în pământ sau suprateran.
5. Cuptor „orizontal”
Cuptoarele de acest fel au o gură de alimentare
laterală inferioară prin care se introduceau lemnele sau
materialele inflamabile, materialul ceramic fiind
introdus printr-o gură verticală. Între materialul
inflamabil si cel ceramic nu există o barieră fizică. La
acest model se poate controla, mai eficient, fluxul de aer
introdus prin gura orizontală. (Fig. 7)

Fig. 7

Tehnici de ardere în cadrul sitului Dumești „Între
pâraie”
În procesul lucrării ceramicii, arsul oalelor cere
multă atenţie şi îndemânare, acesta reprezentând cel
mai dificil moment, în timpul căruia se produc
transformările fizico - chimice şi se fixează coloranţii
minerali. Arderea era supravegheată de olar. Cele două
grupuri de cuptoare descoperite în aşezarea Dumeşti –
„Între pâraie”, erau formate din patru, respectiv trei
cuptoare, construite la suprafaţa solului, din tipul celor
cu o singură cameră, prevăzută cu boltă. Prin cele două
deschideri, o gură de alimentare şi, la partea superioară
un horn, se umplea cuptorul cu vase şi se controlau sau
reglau variaţiile de temperatură şi ale atmosferei din
timpul arderii cu flacără continuă7. (Fig. 8)

Fig. 8
Fig. 6

În construcția acestui cuptor (Fig. 6) se realizează
separarea compartimentelor. Partea inferioară conține
materialul inflamabil iar partea superioară conține
materialul ceramic. Evacuarea gazelor se face în partea
de sus a cuptorului printr-o platformă din lut perforată.
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Cele două grupuri de cuptoare descoperite în
aşezarea Dumeşti – „Între pâraie”, erau formate din
patru, respectiv trei cuptoare, construite la suprafaţa
solului, din tipul celor cu o singură cameră, prevăzută cu
boltă.
I.c. Argila și pigmenții (coloranții)
„Calitatea argilei şi posibilitatea de a o procura din
apropierea aşezării sau chiar din perimetrul acesteia, au
condiţionat stabilirea vetrelor. O dovadă a procurării
argilei din perimetrul locuibil o reprezintă numeroasele
gropi cu profile asimetrice, cotlonite, tipice pentru
extragerea lutului, existente în majoritatea staţiunilor
cercetate (Markevic 1981). De obicei, în aşezările
cucuteniene apar frecvent gropi din care se scotea lutul
necesar modelării oalelor. La Bereşti Dealul Bulgarului,
judeţul Galaţi, în campania din 1982, s-au săpat şapte
gropi de mari dimensiuni (L = 1,5-3 m; h = 0,75 - 1,6 m),
marcate a-f, cu profile neregulate şi cu marginea gurii
circulară sau ovală8. Şi în alte medii culturale eneolitice,
de exemplu la Vădastra - Măgura Fetelor, judeţul Olt, în
staţiunea eponimă a culturi Vădastra, în stratul II,
numeroase gropi erau situate în partea de nord a
aşezării, spre pârâul Obârşia. Între ele, una de mici
dimensiuni servea probabil pentru ars ceramica
(Mateescu 1962, p. 189, pl. 1). În schimb la Dumeşti,
datorită situării staţiunii pe vale, gropile mari sunt rare,
mai mare este groapa 8. Probabil olarii luau lutul din
Dealul Bisericii, de la baza acestuia, ce mărginea
staţiunea. L. Ellis, pornind de la rezultatele analizelor
petrografice, a precizat folosirea argilei cu degresanţi
adăugaţi, doar cu incluziuni naturale, un procent ridicat
de mică şi de alte componente. Aceste adausuri naturale
au permis olarilor cucutenieni sau tripolieni să prevină
contractarea şi deformarea vaselor în timpul acţiunii de
uscare şi mai ales de ardere. Mai mult, prin ardere
argilele aluvionare cu anumite incluziuni au favorizat
aderenţa coloranţilor cu structuri mai complexe, cu
deosebire a negrului (Ellis 1984, p.93). Amplasarea
staţiunilor în locuri cu lut bun pentru construirea caselor
sau pentru olărit, se reflectă şi în toponimele date astăzi
acestora. Spre exemplu numai în Podişul Bârladului
întâlnim: Banu - La lutărie, Butea - La lutărie, Fâstâci Lutărie, Gârceni - Pe lutărie, Gura Văii -La lutărie, Isaiia La lutărie, Jigoreni - Lutărie, Negreşti -La lutărie,
Buhăeşti - Dealul Humăriei, Şcheia - Humărie ş.a. (Coman
1980, passim). Toponime de acest fel se întâlnesc în
întreg arealul complexului, de exemplu la Crasnaleuca Lutăria, judeţul Botoşani. Gropi pentru scoaterea lutului
erau şi la Drăguşeni - În deal la lutărie (Crîşmaru 1977, p.
16). La fel indică şi topografia locurilor din zona Bugului
(Kuliska 1940, p. 307-325; Sajko 1982, p. 3844),
permanenta legătură dintre comunităţile agricole şi
meşteşugăreşti cu natura9.”
Locul de unde se procurau coloranţii
„În privinţa descoperirilor de la Dumeşti – „Între
pâraie”, datorită existenţei în hematite şi calcare şi a

zirconiului, element ce apare în general în formaţiunile
geologice argiloase, se poate presupune procurarea lor
chiar din Podişul Central Moldovenesc, posibil din
preajma staţiunii. Cum am menţionat, un astfel de loc se
afla la baza dealului din marginea de sud-vest a aşezării
cucuteniene. De aici, meşterii olari aveau posibilitatea să
se aprovizioneze cu lut, şi tot aici, probabil, găseau
uneori şi hume colorate. N. Zaharia, în peregrinările lui
de teren, a semnalat în satul Sarafineşti, punctul numit
Cetăţuia Corni, judeţul Botoşani, o astfel de sursă de
coloranţi minerali, „În zona cetăţii nu a apărut ceramică,
dar solul, până la adâncimea de un metru, era amestecat
cu pietre şi pământ ars. Cuiburile de argile sunt
exploatate de către gospodinele satelor vecine, din ele
preparându-se culori roşii, galbene, pentru vopsitul
pereţilor" (Zaharia, Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia
1970, p. 294, nr. 252a). E. Comşa a întrevăzut legătura
între formarea, în sud-estul Europei, a numeroaselor
aşezări neolitice sau eneolitice şi zonele de cernoziom şi
loess necesare agriculturii, dar şi pentru procurarea
materiilor prime pentru olărit (1981a, p. 20 şi urm.). În
mare, arealul de răspândire a culturii Cucuteni - Tripolie,
sublinia L. Ellis, se suprapune cu Platforma Scitică şi o
parte din scutul Ucrainei, partea vestică fiind numită
Platforma Moldovenească, cu formaţiuni de roci
sedimentare, între care predomină argilele şi marnele,
împreună cu lentilele de nisip şi gresie puţin cimentificată
şi oxizii de fier (1984, p. 81). Tot ea a menţionat prezenţa,
în depozitele argiloase din arealul acestui complex, a
unor importante rezerve de hematit, geothit sau limonit,
dar şi faptul că magnetitul se procura mai greu. Pentru
stabilirea provenienţei acestuia, ea a propus două
posibilităţi: pe de o parte minele de origine sedimentaro
- metamorfice din Carpaţii Orientali, Munţii Bistriţei, ce
se continuă cu Munţii Civcin din Ucraina, pe de altă
parte, Podişul Podoliei şi Platforma Scitică (Krajewski
1938; Shnyukov, Orlowsky 1980, p. 393 şi urm.). Ea nu
exclude posibilitatea procurării lor, ca şi meşterii olari din
zilele noastre , din zonele argiloase sau mlăştinoase, din
turbării sau soiuri reziduale. În funcţie de practicarea
olăritului s-a urmărit situarea aşezărilor în apropierea
unor depuneri de argilă curată şi în zonele cu resurse
minerale necesare preparării pigmenţilor pentru
obţinerea culorii negre sau brun - negricioase, îndeosebi
depozitele de mangan din mlaştini, sursele de hematită,
limonită sau goelită, pentru obţinerea culorii roşii sau
brun roşietice, oxizii de fier hidrataţi sau hidroxizii de fier
şi pentru alb caolinul sau carbonaţii de calciu (Ellis 1984,
p. 83 şi urm., 119 şi urm.). Amplasarea unor aşezări pe
vale, în apropierea resurselor de apă, precum Dumeşti,
Hoiseşti, Veselyi Kut, în locuri cu argile spălate de ape,
indică şi amplasarea lor în apropierea surselor de
materie primă necesare olăritului. Nu excludem nici
posibilitatea procurării anumitor coloranţi şi prin schimb,
din zone mai îndepărtate. Avem în vedere raritatea
descoperirilor de astfel de materii prime. Vasele de la
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Dumeşti sunt primele ce conţineau toate trei materiile
prime necesare pictării ceramicii cucuteniene din faza A
şi două tipuri de unelte.(...) Nodulii de jacobsit (1.1 = 1
mm-1 cm; puţini de 2,5 cm) apar în bogata depunere de
la Nikolaev, Ucraina, pe Bugul sudic. Conform acestei
informaţii, M. Mantu - Lazarovici, considera că, "pe viitor
se impune efectuarea unor analize care să indice
provenienta nodulilor de la Dumeşti" (Mantu, Vlad,
Niculescu 2001). Geologii au semnalat şi alte posibilităţi
de procurare a lor, în funcţie de resursele de materii
prime (Savul 1938, p. 206-285; ldem 1972, p. 415-466;
ldem, V. Ianovici, 1958, p. 759; V Ianovici 1956, p. 349373; T. ldriceanu, G. Bâgu, G. Boţoman 1966, p. 33-50).
Raritatea pigmenţilor negrii de oxid manganiferos în
inventarul aşezărilor cucuteniene sau tripoliene, nu
poate fi decât o dovadă a posibilităţilor reduse de
procurare a lor. A grijii cu care materia primă era
păstrată. Şi totuşi, în toate staţiunile, negrul sau negrul
brun s-a folosit permanent”10.

Raportul cronologic Cucuteni – Tripolie
Între cele două culturi s-a realizat un raport în
functie de corespondentele stabilite de D. Ia. Teleghin:
Precucuteni III 1- Tripolie A; Cucuteni A1..4 - 1 Tripolie AB şi B1; Cucuteni A-B1•2 1 Tripolie B1.11 şi B11; Cucuteni
B1.2 1 Tripolie B11-C, şi C, şi complexul HorodişteaFolteşti 1 Tripolie C1.11 şi C11 (1985, p. 15). Termenul a
fost utilizat prima dată de cercetătoarea americancă de
origine lituaniană M. Gimbutas (1956; Eadem 1961, p.
193-200).
NOTE
1

Alaiba Ruxandra, Complexul cultural Cucuteni -Tripolie.
Meşteşugul olăritului, Editura Junimea, Iaşi, 2007, p. 20.
2
Maxim-Alaiba, 1983-84, p. 99 şi urm.
3
Idem, 1987, p. 269 şi urm.
4
Idem, 2005, p. 57 şi urm.
5
Coman Ghenuță, Statornicie, continuitate, Editura Litera,
București, 1980, p. 124.
6
Anghel D., Experiment privind realizarea unei arderi
reducătoare.
7
Alaiba Ruxandra, op. cit., p. 68.
8
Dragomir 1983b, p. 71, 74, 77, fig. 4/8-9; 8/8-11.
9
Alaiba Ruxandra, op. cit., p 45.
10
Ibidem, p 46.

Harta descoperirilor cucuteniene
din arealul românesc
(Alaiba Ruxandra - Complexul cultural
Cucuteni-Tripolie. Meşteşugul
olăritului, Editura Junimea, Iaşi, 2007,
p. 156)
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INCURSIUNE ÎN LUMEA MUZEALĂ VASLUIANĂ
Prof. dr. RAMONA MARIA MOCANU*
Vă propun, pentru câteva clipe, să poposiți cu pașii
minții și ai sufletului într-un tărâm ancestral, în care
istoria, cultura și spiritualitatea oamenilor locului se simt
cel mai bine la ele acasă: Muzeul Județean „Ștefan cel
Mare” Vaslui. Aici, veșnicia faptelor este mai vie ca
niciodată, iar mărturiile
istorice au darul de a
predispune vizitatorii la un efervescent dialog cultural,
într-un spațiu în care se îmbină armonios elemente
scenografice din arta spectacolului cu elemente de artă
vizuală și redau un univers probatoriu mult mai obiectiv,
mai atractiv și mai evocator al istoriei, artei, culturii și
civilizației locale.
Costumele populare au la bază cunoscuta ie
românească și motivele decorative specifice acestui
județ din regiunea Moldovei Meridionale. Gustul pentru
frumos poate fi sesizat și la obiectele din ceramică
ornamentală sau la acele covoare de perete și ștergare
care fac mai plăcut interiorul casei țărănești.

Muzeul nostru dă șansa vizitatorilor de a se regăsi
în lumea idilică a satelor județului Vaslui, care e, în sine,
un spectacol al credințelor, datinilor și obiceiurilor
populare străvechi.

Aceștia pot reflecta la un univers patriarhal al satului
vasluian, în care interacționează direct cu ocupațiile
tradiționale ale cultivării pământului și creșterii
animalelor, la activitățile casnice (tors, țesut, cusut), la
viticultură, pescuit şi albinărit.
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în expoziție printr-o interactivă dioramă cu elemente 3
D, sub forma reconstituirii istorice fidele a câmpului de
luptă și a manevrelor militare. Ea este suplinită și de
mijloace audio-vizuale de redare a luptei.

Vizitatorul nostru poate surprinde prin modul
interactiv de etalare a obiectelor cel mai spectaculos
fenomen cultural preistoric identificat în zonă, cel al
culturii Cucuteni, dezvoltat în perioada eneoliticului
târziu, cu unelte, obiecte ceramice și arme, precum și o
frumoasă plastică antropomorfă și zoomorfă.

Epoca medievală este reprezentată în cadrul
expoziției printr-un patrimoniu extrem de valoros și
atractiv și constă în obiecte de cult și o serie de cărți
vechi, din secolele XVII-XIX, ceramică, unelte, sigilii,
paftale, ferecături de carte, acte, obiecte de podoabă
etc.
Vestitul conducător moldav Ștefan cel Mare (14571504) și strălucita sa victorie de la Vaslui - Podul Înalt
(din 10 ianuarie 1475) contra turcilor - cea mai mare
bătălie terestră a Evului Mediu european - este ilustrată

Istoria Modernă și Contemporană este reflectată
printr-o serie de piese originale tridimensionale, hărți,
fotografii, documente care dovedesc publicului
participarea vasluienilor la cele mai importante
evenimente din secolele XIX-XX. De exemplu, Războiul
de Independență al României (1877-1878) reamintește
faptele de eroism ale dorobanților vasluieni la asediul
redutei Grivița.
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Primul Război Mondial este extrem de sugestiv
surprins în expoziție, iar publicul poate admira o dioramă
care prezintă o secțiune printr-un tranșeu, un punct de
comandă și un punct sanitar, dotate cu toată tehnica de
luptă necesară, de la uniforme de soldat, de ofițer cu
diverse grade de comandă, la uniforma de preot militar
și de soră medicală.

Al Doilea Război Mondial a arătat că pacea a
constituit doar pauza dintre războaie. Din acea perioadă,
muzeul nostru deține o serie de brevete, aparate
telefonice, medalii, insigne, diplome, jurnale.

Desigur, nu a fost omisă nici perioada comunistă,
iar cei care nu au avut ocazia să treacă prin această
experiență au acum posibilitatea să observe modul în
care se trăia atunci, cum era abordat cultul
personalității, organizațiile şcolare și muncitorești,
școala, aspectele sociale și economice ale timpului. Și,
bineînțeles, să nu uite de decembrie 1989, momentul
crucial care a schimbat fața acestei țări.
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Patrimoniul Cabinetului Tezaur, Numismatică și
Medalistică cuprinde spectaculoase tezaure monetare și
de orfevrărie antice și medievale, medalii și decorații
militare, bancnote moderne și contemporane, precum și
descoperiri monetare izolate care acoperă mai multe
perioade istorice.

Expoziția de bază Memorialistică-Personalități e
axată pe fotografii, manuscrise, piese de mobilier şi
obiecte personale din colecţiile unor mari personalităţi
ale judeţului Vaslui.
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observație privind fauna și flora arctică, lucrările sale
științifice.

Cea mai cunoscută personalitate este cea a
academicianului Emil Racoviţă - savant de renume
mondial, biolog, naturalist, creator al Institutului de
Speologie din Cluj și participant la Expediția științifică
internațională din Antarctica (1897-1899), la bordul
navei „Belgica“.

Pentru a cinsti memoria marelui savant român Emil
Racoviţă (1868-1947), la Șurănești, astăzi Emil Racoviță,
satul copilăriei sale, în casa părinților săi s-a organizat
încă din 1958 un muzeu memorial.

La 20 iulie 2019, în cadrul Mănăstirii Florești, s-a
deschis Secția de istorie și artă religioasă "Episcop Iacov
Antonovici" a muzeului vasluian. Pe baza unui
patrimoniu religios consistent, s-a organizat aici un
muzeu care pune în valoare obiecte bisericești extrem de
prețioase (piese de cult, cruciulițe din piatră și metal,
icoane, orfevrărie liturgică, cărți vechi religioase,
veșminte preoțești și altele), cu scopul de a evidenția
evoluția ritualurilor creștin-ortodoxe ale oamenilor
locului.

Cele mai interesante exponate ale Colecției
muzeale ''Emil Racoviţă'' sunt: trusa sa de călătorie,
hărţile cu traseul expediţiei, desenele, diapozitivele şi
fotografiile realizate chiar de acesta la Polul Sud,
aparatul de fotografiat, obiectele specifice cercetării
peșterilor, sabia și bicornul său de academician, fișele de
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Conceptul de „muzeu - spectacol” vizează
organizarea permanentă a unor concerte și spectacole
cu rol de educare culturală, reconstituirea unor secvențe
istorice și a unor scene de luptă, cu scopul de participare
directă a publicului la programele muzeale educaționale
sau la cele de divertisment. Acestea au darul de a oferi
vizitatorilor o plăcută șansă de a-și petrece timpul liber
în mod recreativ printre vestigii.

La finalul călătoriei, mai trebuie spus că muzeul
nostru este și un loc de întâlnire a oamenilor de ştiinţă
care dezbat şi înţeleg mai bine trecutul, prezentul și
viitorul. Astfel, Sesiunea de Comunicări Știinţifice ”Acta
Moldaviae Meridionalis” - la care participă anual
specialişti și oameni de ştiinţă din ţară şi din străinătate
- valorifică științific și editorial cercetările
interdisciplinare ale acestora.

„Noaptea europeană a muzeelor” constituie o altă
posibilitate a muzeului nostru de a interacționa în mod
direct cu publicul și chiar de a-l implica efectiv în
activitățile derulate. Deseori, asociații de reconstituire
istorico-militară ale marilor evenimente oferă publicului
un spectacolul inedit, continuat cu un programe
muzicale de microrecitaluri vocal-instrumentale
susținute de elevi vasluieni și parade cu torțe. La aceste
evenimente participă un public numeros.

Muzeul din Vaslui constituie un adevărat aşezământ
de valorificare a spiritului autentic, oază de reflectare în
chip strălucitor a frumuseţii tradiţiilor şi istoriei locale,
dar şi principalul promotor al creaţiilor umane istorice și
cultural-artistice de pe aceste meleaguri. Așadar,
sperăm că incursiunea în muzeul nostru vă va relaxa,
arătând că natura, frumuseţea şi voluptatea de a trăi
sunt daruri care vă vor stârni în suflet curiozitatea
cunoaşterii civilizaţiei şi oamenilor locului.
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