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CA:f)Rllţ

NATURA,L ŞI ~Şl.1Zl\lmA ·tffiOilŢIC4
DE LA Rl.JNOU - Vl\LEA_;MA,RE
VASILE SMEU

Spre nord-vest de c0muna Runcu, în vecinătatea satului
Gureni din comuna Peşti:>ani şi a apei Bisţriţa - gorjeană,
se află urme Je viaţă materială ale comunei primitive, din
epoca neolilic.1lui de tranziţie spre epoca bronzului, cu circa 2U00-1700 de ani înaintea erei noastre. Mărturiile arheologice, compuse mai ales din ceramică, se găsesc pe înălţi .
mea „Cracul R~ichiţelei", la distanţă de 4-5 km
nord de
satul Valea-Mare.
Această. inălţime. local numită „Cracul Răchiţelei", are
forma unui pinten c:u destăşurarea nord-sud, se leagă printr-o pantă. domoală de pădure de muntele Piva-Vîlcanului,
coboard. în pantă abruptă şi greu de urcat spre sud-est, şi
vest. De la baza cestui pinten spre sud se poate ci1cula pe
vale, uşor, pinii în sat. De pe vîdul „Cracului Răchiţelei",
privirPa domină colinele aprnpiate şi mai îndepărtate. Poţi
semnaliza cu wrnrirl.tă l:t orice pericol, poziţia fiind prie Inicei pentru apiirare. luălţimee are la dreapta pîrî\ll „Lăzuiului"
şi în stlnga pîrlul ,.Răchiţelei", în apropiere murmură pîrîul
„Mînicorzii ". To.a te aceste pîraie curg prin văi cu acele.aşi
nume si sînt alimentate de izvoare. Pintenul are spinarea
domoală pe o lungime ele peste 150 m. Spre răsărit şi apus
se intimi plaiurile ,.Valea !'.'.ucului" şi „Peria" iar în ::..pate
stră.juiesc întalţimile „Piva" şi „Pleşa", trecerea spre adîncul codrilor fiind a.sigurntd. printr-o pantă Ună şi accesibil.'î
µentru refugiu.
Todte aceste tablouri cu codri şi pinteni montane sînt
locuri minunate pen.t"u păstorit In apropiere se găseşte argilă roşielic<l iar solul în bund. parte este de aceeaşi culo.are ca în multe Jocuri din regiunile cu roci calcaroase de la
ooalele rn•.mţilor Vîkan.
Oamenii neoliticului a~ ales drept loc de locuit „Cracul
Răchiţelei". l.:rmele arheologice amintite (ceramică) de pe
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' 1 j'

5

coama acestei Înii~ţimi ne confirmă că izvoarele de apă, ceîe
trei laturi abrupte, obstacole împotriva eventualelor atacuri,
curmăturile aflate în apropiere, greu de tr~cuH au întregit
tabloul natural în alegere'!. acestui loc pentru a trăi şi crea
ceramică
ce a dăinuit pînă astăzi. Măreţia acestui loc,
uniformitatea lui naturală faţ;J. de celelalte forme din jur, luminarea de către soare de IC! răsărit şi pînă la asfinţit au
atras oameni din neolitic s;-\ poposească pe aceste meleaguri.
Datorit.1. inclin5rii p"l.ntei şi desfăşurării ei, solul brun
de pădure a fost spălat pîn:! la stratul de stîncă. Se pilstrează ceramica 11umai pe creastă, fiind răspîndită mai mult
pe partea dinspre iăsărit a pintenului. Din cauza spălării solului, cioburile de vase se găsesc şi la suprafaţă, o mare
parte fiiud descompuse datorită intemperiilor vremii. Majoritatea ceramicei şi urmele de pămînt ars ce abundă pretutindeni se ~1ilsesc pînă la o adîncime de 20-30 cm. Ceramica se gr.seşte î11 partea în care soarele luminează aproa. pe toată ziaa. Toate aceste doyezi ne fac să tragem concluzia că a1c1 a fost iacul <le confecţionat şi de ars oale. Tot în
acest loc au locuit desi~Jur oe.menii din neoliticul de tranziţie.

In neoiitic îufb.ţişarea floristică din acest loc se deosebea de cea de asl6zi şl, desigur, pintenul astăzi gol era împădm !t. !lădurea asigura Ioc pentru păscut
animalele cornute mici, asi~Jura de asernene1:1 animalele sălbatice folosite
de om pentru hro.ncJ. şi coarne. fructele pentru hrană şi lemnul necesar penlru construiree. locuinţelor şi pentru foc.
folosindu-se r!e aceste condiţii naturale, comunitatea de
păstori din „Cracul Răchiţelei" a trecut pe calea dezvoltării
sale culturale jn perioada cînd ginta matriarhală se transforma în gintă patriarhală, cînd triburile de păstori se desprindeau de cele care se ocupau cu cultivarea primitivă a pl:rntelor. Confecţionarea oalelor nu era altceva decît o îndeletnicire care răspundea nevoii depozitării produselor tot mai
multe şi satisfăcea în acelaşi timp nevoia artistică a acestei
populaţii, Jl[istrntii în carrtitc.k mare, ceramica atestă bogd.ţia acestei culturi materiale, fiind desigur de mare importanţă. Aşa cum au precizat C. S. Nicolăescu Plopşu şi
C. N.
l\'Iateescu în !uc:rarea „Ştmherul arheologic Cerna-Olt" (publicată în revista „Studii şi cercetări de istorie veche",
nr.
3-4, decembrie !9:Jt), cer:l.mica din „Cracul Răchiţelei" Iace
parte clin cultura Coţofeni.
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În acedstă perioadă a neoliticului de tranziţie, economia
se orientează tot mai mult spre creşterea animalelor. Grupurile omeneşti le9ate de păstcrit se mută mai mult ca în neoliticul tîrziu de la un loc lu altul, devin mai mobile şi, cu
toate că ne gi.::sim la începutul epocii bronzului, alături d<'
a<şezil!ile sub formb. de bordeie, se mai foloseau şi peşterile.
Pe-ştera ce se a.flă ln „Crccul Răchiţelei" (jur împrejurul
ei aflindu-se ceramica), greu de identificat, fiind aproape
complet astupată la intrare, ne face să înclinăm că a fost
locuitu. A~ezo.rea peşterii sprr~ răsărit şi piatra destul
de
mare aşezată c~easupra intrării sub formă de straşină pentru a nu curge a pa în pestH<l sînt primele semne exterioare
care ne <uatii cd. aici a foFt loc de adăpost.
Dacă în perioadele anterioare ale neoliticului
mijlociu
şi tîrziu culturile cuprindeau arii pe suprafeţe mai
reduse,
cultura Coţofeni din neoliticul de tranziţie are o arie vastd,
cuprinde Oltenia, o parte clin Muntenia, Banat şi Transilvania. Noile manifestări dP viaţă social-economică se
prezintă ~ntr-un stacll u avam,a \ de perioadele precedente ca rezultat al dezvo!t~ri; foiţelor de producţie.
Cultura Coţofrni a pMruns spre epoca bronzlllui şi a
ju,cat un rol însemnat în formarea unor culturi ale epocii
bronzului.
Folosindu-se de condiţiile naturale, pe baza dezvoltării
uneltelor de producţie, se realizează o artă ceramică atrilgătodre, pe care o prezentăm in continuare.
Din frdqmentele cerun:;cii de la Valea-Mare se obser·
vă că cele nwi frecvente sîn t oalele mari, cu toate că
se
făcenu si vase rmd mici cu Lm:a revărsată mai mult sau mai
puţin î~ f,fară, sau vas<:: cu gîtul asemănător ulciorului nostru de asUîzi.
ln ornamentcitie predon~inil fragmentele decorate cu şen
tulete iuguste şi parnlelc, moştenite, desigur, de la ceramica
Sălcuţa.

Desenul prin
apar pe întrea9a

şenţule:,e

este destul de frecvent. Incizii
sau numai în unele părţi, cHeodată încrucişîndu-se nereHulat. sînt haşurate, întretăiate sau
paralele. Se intiinesc şi împunsaturi cu un vîrf rotund. tmpuns;lturile sînt organizate pc haza unei gîndiri artistice a
acelor vremuri. Aşa. cu~n ile arc.tă gîtul vasului sub formă de
ulcior, punctele incizate apar împrejurul gîtului şi par a fi
suprafaţii
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căraderist1ce

vaselor mai nifd, poate, pentru a ie da mal

multă 9ingi'.'1şie.

Se întilnesc ~.i reliduri organice, făcute din însuşi peretele ·vasului. Ridicăturile sinl crestate uniform şi •rrtistic.
asa după cu:n ciobanii îşi încrustează bastoanele şi fluierele.
Ornamentul în dungi aplicate în relief devine hotărîtor. Asemenea decoruri în relief, cu motive diferite, pe buza oalei sau sub buză sînt însoţiie şi de linii incizate sub formă
de şanţuri sau de împunsi.ituri succ:esive.
Inr.iziile, sub focmă de br~iduţ sau sub forma unor frunze
de ferigii. f>înt un mod::!l cc1rE- s-a transmis peste veacuri, în
ornamentarea ceramicii geto-dacilor. Incepe să se contureze mai precis procesul de trecere de la neolitic la epocd
bronzului prin inie.:meG.iul culturii Coţofeni.
Ornamentaţia ceramicii, alcătuirea ei,
o aşează mai
mult în epoca Lronzului clf:cît a pietrei. Acest lucru ni-l confirmă ~·i faptul cd. suprafoţa vaselor este în general mai aspră şi mai neîn~1rij1tă foţ0. de perioadele precedente.
Aluturi de ''a~e brne lustruite şi alcătuite dintr-o pastă
mai fo1ă, se intilnesc fru~mente cu pereţi groşi, din pastă
cu multe impur!t':i\i şi Il'\i:!l ale& pietricele, insuficient frămîn
tată şi arsd. incorr.plet snu neuniform.
Pregătirea şi conservarea hranei pe bază de cereale au
ridicat pe primul plan importanţa vaselor, create să reziste la caldură şi să păstrEze iichidele.
Folosindu-se de foc, omul descoperise coacerea lutului
şi astfel a putut realiza 'ii8e pentru trebuinţa lui.
Vasele, aşa cum am prezentat ceramica de la Valea-Mare, au fost ornamentate pu1tru a satisface nevoile artistice
ale onrnenilor preistorici sau mai cu seamă pentru a răspun
de la indicaţii religioase sau simbolice.
Omam~ntaţiâ de ,:ic ce1c:mica din cultura Coţofeni, pe.
care am prezentat-o, es~e foarte variată. Sînt rare fragmentele descoperite crre sa se a.s0mene în ornamentaţie unul cu
altul. Se observă dibăcia străvechii populaţii pentru artil
un 9ust pronunţ'!t pentru frumos. care completează tabloul
încînlător al port1dului omului.
Cantitatea nwre de ceramică găsită în „Cracul Răchiţe
lei" caracterizează aşezările acestei culturi. Locuitorii de atunci cIVeau ne·;oie de c1t mai multe vase în această parte
a locului, atit µen 1 ru apa dE- cristal a izvoarelor, cît şi pentru pd.strarea laptelui.
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Răspîndirea ceramicii şi în alte locuri
firmă mobilitatea triburilor de păstori ale

din munţi conculturii Coţofeni.
care au a'l:ut o economie predominant păstorească. Pentru
pilstorit ci:iutau pr>ienile şi plaiurile montane bogate în pă
şuni sau. desigur, Pjunar.nu î11 căutarea hranei vitelor pină
în cimpie.
V.:irielatea ~i cantitdf'a II'_arE: de fragmente ceramice demonstrează di oli§ria a avut in trecut un loc bine precizat..
In perioactele cind numai piotra, pămîntul şi lemnul erau cunoscute, oala era obiectul cel mai răspîndit şi îndrăgit. Avea intrel)i]inţare în v;ata cnsnică, dar era privită şi ca o
porloa:„ci. Olilria o vom g6si peste tot unde a fost viaţă o menească. Vaseie din 1-~iimînt. au stat pe masă la veselie şi
la moarte, alunei ca şi c;z;, au însoţit pe cei morţi,
s-au
transmis la rieto-dacii ca"'."e spărgeau oalele pe morminte, obicei ce se phstr~ază plnă în zilele noastre în satele de la
poalele Munţilor VîlcaP..
-Cu toate că nu se poate stabili originea acestor V-ise,
prin frumuseţea ce ne·o înfăţişează, reprezintă o pagină din
trecutt.:I -artistic al popuiaţiei care a trăit pe aceste locuri,
în tim~'~l cînd, c.~;a cum arntt: H Daicoviciu (în „Dacii", pag.
1) „Nu se ştie exact în ce măsură populaţiile epocii pietrei .şkfi.1ite (neoliticului) au participat la formarea daco-geţilor, e sigur .însă că pe la 1700
înaintea erei no.astre, la
începuturile E"pocii bronzului. ţinuturile carpato-dunărene erau loc1ite de 0 popul2tie e<ire nu era încă daco-getică, rlcH
nin care se· vor rcaşte daco-9eţii. lmprejurarea aceasta
ne
dă dreptul să spunem cil. în momentul apariţiei lor pe scena
istoriei scrise. geţii se pre:,:enlau grecilor ca străvechi autohtoni :ai acestui pi1!nînt. ''
Această artă străveche manifestată în ceramica liniară,
punctală sau aplicată c11 migală cu motive luate din naturd.,
s-a trd'1Sr1is la ~ieto-dac;. la poporul nostru, se exteriorize.iza in casele tutu;or ţd.nmil<..·r din aceste locuri, care trăiesc
în mijlocul unei n.-:ituri ph.ne df~ farmec.
S-a tr::1.nsmis milencra ci"\ilizaţie neolitică în arta marelui Brancuşi. · C•)ntinuitatf'a vieţii spirituale a locuitorilor de
pe aceste meleaquri esn~ în moştenirea rn~estei
străvechi
civilizJtii. · f·sle le3ată de arta. poporului român, de natură,
de acel ce S· a ni'if.cut Îil Pe~tişani-Hobiţa, de lîngă Runcu
--· · Val~a-~1are. şi care a lăsat creaţia-i nemuritoaz:e, bun
.spiritual .al înire!;ii un~&nităti.
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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CONTRIBUŢII PRIVIND ÎNCEPUTUL

PRIMEI VIRSTE A FIERULUI IN
ADRIAN

JUDEŢUL

GORJ

BALTAŢEANU

Articolul de faţă îşi propune să prezinte procesul de trecere de la epoca bronzului la ce;i a fierului, pe un spaţiu mai
restrîns - respeeiv judeţul Gorj, cu raportările necesare la
teritoriile vecine, Banat şi Voievodina, precum şi la celelalte zone ale Oltt>niei. Tratarea unitară a teritoriului enunţat
este. impusă de poziţia deo:::ebitiJ. pe care o deţine în contextul ctcestei perioade de timp. Analizarea unilaterală, numai a
teritoriului goIJe:rn, ar conduce la o imagine de ansamblu
incompletă, la o explicare parţială a fenomenelor care s-au
produs în cadrul acestei pe~ioade.
Culturile caracteristice pentru acest spaţiu şi care vor intra in discuţie sînt . Vatina, Cruceni-Belegis, Zuto-Brdo-Gîrla
Mare, Verbicioara aparţinînd Lronzului tîrziu, şi grupurile
Işalniţa, Susani şi Vîrtop, reprezentative pentru prima vîrstă
a fierului.
Noua epocă e fierului este definită prin cîteva trăsături
specifice. Se modifică stilul ceTi:tmicii tradiţionale întîlnite
în b:onzul tîrzi.u. prin apariţia. unor vase de culoare neagră,
bine lustruite, cu un repertor; u de forme diferite de cel întîlnit anterior. Ornamentarea este simplă, iar decorul in ca·
nelură. şi proemin~ntele de~m rolul predominant. Apar tipuri
noi de podoabe si aşezări fortificate. Frecvenţa mare a depozitelor de bronzuri şi prezenţa, încă în număr mic, a o hiectelor de fier, tocmai !n prima parte a epocii fierului, îi
conferă acesteia un aspect aparte şi ridică totodată anumite
probleme care se impun a fi luate în cercetare.
Descoperiri]e i:;e baza cărorJ putem discuta fenomenele
petrecute pe tr.ritoriul Gorjului. sînt următoarele:
- două pt:ncte cercetate, Măru 1 şi Călugăreni 2 , precum
şi alte patru pui1cte (Baia-de-Fier. Cioplea Boroşteni, Socu
şi Polovragi) 3 din care pro\'in materialele caracteristice eul-
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turii Verbicioara. Toate descoperirile sint datate în faza a
IV-a a culturii amintite, neexistînd materiale pentru faza a
V-a. Recent, pe lîng0 ă materialele amintite s-au mai descoperit fragmente cPramice în sondajul efectuat la Teleşti, în
punctul Moroleasa. Aici, m;tterialele Verbicioara IV se afl,:iu
in context cu mc.iteriale'le Gîrla Mare. Este vorba despre un
fragment de toarUI, triunghiular în secţiune, de culoare neagră, cu pastă omogenă şi bine arsă, prevăzută pe partea superioară cu un buton înconjurat de un şir de puncte încrustate cu alb.
La Călugăreni în Complexul numărul 3 s-au descoperit !'1.ai
mul~e fragmente ceramice care proveneau de la vase de forme diferite. S-a remarcat o ceaşcă din pastă neagră, cu nisip
foarte fin, co~pul bombat şi gîtul scund, prevăzută cu două
torţi supraînălţate, ~rase din bU7:ă. Un alt fragment provenea
de la o ceaşcă as~rnănătoare. Tot aici s-au mai descoperit
fra9mente ceramice dintr-o past~i cărămizie, cu nisip fin în
compoziţie, provenind de h un vas cu corp globular, marginea scurtă şi dreaptă şi doul:i. tortiţe laterale. I. Chicideanu
le-a atribuit fa2ei Verhicioar,;! IV cînd aceasta resimţea deja
influentele Gîrlu Mare 5 •
Celelalte materiale sin~ cunoscute mai puţin, cele de
la Cioplea, Teleşti şi Polovra~Ji fiind încă inedite.
La Călugăr~ni au fost descoperite şi materiale hallstattiene. apartinînd ~1rupului Vîrtop. Ceramica se împarte în două
categorii. Prima. fină, era atestată printr-un vas mare, pîntE'cos, prevăzut cu un gît tronconic, marginea lată, răsfrîntă,
uneori faţetată. Ornamentele constau din caneluri înguste,
dispuse în benzi orizontale sub margine sau în ghirlande pe
gît. Pe pîntecul vasului se întîlneau caneluri scurte, late, aşezate oblic. O altă formă este strachina cu marginea arcui·
tă spre interior. nedecorată sau prevăzută cu caneluri
oblice.
A doua cate9orie este reprezentată prin ceramica de uz
comun, de culoare cărămizie, căreia îi aparţineau vase de
rlimensiuni m<:iri, cu pereţii groşi, avînd gură dreaptă
sau
uşor strînsă. A existat şi un exemplar cu marginea faţetată
la exterior. Vasele respective erau ornamentate cu brîuri
urganice, duble. c1 estate, b1 îuri organice alveolate, simple
sau duble. Ambele specii ceramice au analogii mari în cadrul grupului Virtopf,
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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Cealaită dPscoperire hallstattiană timpurie a: fost făcută
la Măru • Cetatea de refugiu de aici, situată pe Dealul Muierilor, la vest de rîul Olteţ, era prevăzută cu un „zid" cie
lemn, piatră şi lut bătătorit. Interiorul şi exteriorul fortificaţiei era prevăzut cu blocuri din piatră şi rocă cristalină, dispuse în 1-2 rînduri şi legate cu lut. Materialele care au permis stabilirea poziţiei cronologice cuprind un fragment de
toartă supraînălţată şi un mic vas. tip solniţă, ornamentat cu
caneluri, datate între secolele XIII-XI î.e.n.
înainte de a ne pronunţa asupra apariţiei şi originei acestor materiaie hallastattiene timpurii, să vedem care este
situaţia în Banat. Aici cultura Cruceni-Belegis este cunoscută mai ales pe baza necropolelor de incineraţie. S-au delimitat în cadrul ei, pe baza materialului ceramic, două etape 8•
rormele reprezentdtive pentru faza I ar fi vasele cu corp
bombat, castroanele tronconice şi ceştile cu o toartă. Faza
II cuprinde forme ce evolueazd. din prima dar care prezintă
transformări evidente: canelura şi culoarea neagră a ceramicii. Influenta mormintelor tumulare se accentuează, acum
făcîndu-şi apariţie vasele mici, pîntecoase, cu gît cilindric şi
două torţi pe umăr, ceştile înalte, conice, cu o toartă supraînălţată şi străchinile conice. Spre deosebire de necropola de
la Cruceni 9, la i3obcla 10 , faz<J. I nu este prezentă, există o fază
Bobda I analoagă cu Cruceni II şi o fază Bobda II. Se
menţionează că necropola nu aparţine culturii Gava şi postulează doar o evoluţie stilistică paralelă. Faza Bobda II ar
face legătura între bronzul tîrziu şi hallstattul timpuriu, fiind
caracterizate de vase mari pintecoase, complet negre, cu proPminenţe ascuţite şi decorate cu caneluri şi ghirlandă
pe
gît, căni cu proeminente identice şi două torţi supraînălţate
şi străchini ornamentate în interior cu caneluri în formă de
stea.
Analizînd necropola de la Karaburma, I. Chicideanu 1' a
stabilit existenţa a două faze, prima corespunzătoare lui Cruceni I şi putînd fi sincronizată cu mormintele de la Cîrna şi
cele de la Zimnicea, datatd. în Reinecke Br. C; a doua, reprezentata de mormintele cu urne canelate. Existenţa unei
asemănări între cele două necropole, privind
continuitatea
înmormîntărilor şi schimbarec. în aceleaşi faze a tehnicii de
decorare, indică. cu probabilitate, o posibilă expansiune culturală a ceramicii mormintelor lumulare şi nu un aport etnic
al acesteia. In crt7ul unei mi~raţii ar fi greu de susţinut că
1
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înmormîntările ;:ir fi avut loc în aceeaşi necropolă,
schimbîndu-ge numtl1 stilul ceramicii.
Principalul obiectiv arheologic hallstattian din Banat este
tumulul de la Susc.ni 1', ce reprezintă o verigă de bază în explicarea genezei primei vîrstc a fierului deoarece, prin intermediul lui putem observa evoluţia repertoriului şi a motivelor decoratlve proces început în bronzul tîrziu. Odată cu
aparitia tumulului putem consemna o schimbare evidentă :
un nou tip de rit şi ritual.
O caracteristică a repertoriului ceramic o constituie unitatea acestuin şi calitatea foarte bună a vaselor, toate fă
cînd parte din cetegoria finiJ. 13• De culoare neagră, cu reflexe
metalice, repertoriul cernmic este compus din străchini de
rnaj multe tipun, castroane, fructiere, vase pîntecoase, vase
borcan, ceşti şi capace. Decorul este plasat atît în interiorul
cit şi în exteriorul vaselor, fiind constituit din benzi de caneluri în formă de stea, ctmeluri late pe pîntece, orizontale
pe git, şiruri d~ puncte, brîuri crestate şi impresiuni de
cercuri concentrice 14• Aces~~ materiale îşi găsesc corespondentP-1& cele mai numeroase 'in necropola de la Bobda. Pe
baza analogiilor stobilite, A. \'ulpe a datat tumulul de la Susani în cursul secolelor XII-XI î.e.n. 15•
Ţinind con~ de evoluţia fermelor şi a decorului în necropolele de la Cruceni, Bobda şi Karaburma, se poate face
schiţa orizonturilor care s-cli.l succedat în timp pregătind apariţiei noii mode ceramice. Ia linii mari. după încetarea culturii Vatina, în ju1 de 1400 î.e.n„ urmează orizontul caracterizat prin faza Cruceni I şi rnre ar putea reprezenta o perioadă ele tranziţie, de la ceramica tradiţională Vatina,
sub
influenta slabă a culturii mormintelor tumulare, în aspectul
mixt întîlnit îu bronzul tîrziu, în care acestea se pierd. Acestui orizont i-01 corespunde la Karaburma faza I, definită
de urnele cu decor imprimat si şnurat. Accentuarea influentei VE'stice facilitează apariţii:~ ceramicii canelate, transformare care se o!Jservă destul de bine în orizontul Cruceni II
-- Robcla I - Karaburma II. Modificările produse în forma şi
decorul vaselor uu implic,:i neapărat pătrunderea unei populaţii străine în vesL, ci doar o expansiune a modei ceramice,
caracteristice zoEei amintite. Afirmaţia este întărită de continuitatea întîlnitii în cele trei necropole unde nu avem situaţii care să indice o încetarf' temporară a înmormîntărilor,
o eventuală „profanare" sau o curăţenie rituală a cimitire-
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lor, în

rhomenhd

în care ceramica caneiată devine precio~

mincmtă. Dimpotrivă, în toate:; asistăm Ia o evoluţie continuă
care ln faza finală dă naştere noului stil ceramic, pe deplin
constituit la Susnni şi Bobde II. O eventuală pătrundere ar
fi impus :nai nipid un a.numit repertoriu de forme şi decor,
o transformare bruscă, nu g1dcluală, pe faze, aşa cum o intîlnim în necropolele menţionate.

ln Oltenia, situaţia est~ mai complexă şi de aceea am
prefernt să începem studiul bazîndu-ne pe transformările
c.onstatate în Banat. La sfîrşitul epocii bronzului existau aici
douii culturi irrportante: Glrla Mare şi Verbicioara. Prima
este cunoscută în special pe ba.za necropolelor, aşezările fiind puţin studiate. Periodizările au fost propuse de D. Berciu
şi E. Comşa, VI. Dumitrescu, R. Hachmann, B. Hansei,
N.
Tasic, S. Morintz şi I. Chicicleanuw. Cea mai pertinentă dintre ele ni se pare cea realizată de ultimul cercetător, care,
studihd necropola de la Cîrna. a datat cultura Gîrla Mare
astfel: Ca punct ad quo stabileşte descoperirile de tip Verb1cioara III i::i.r ca punct act quem, pe cele de tip lşalniţa
Bistreţ. Necropol<'i ar fi contemporană cu grupurile GovoraZimnicea-Plovd1v şi s-ar plasa în linii mari în cursul secolului XIV î.e.n.li. Pentru o datare şi mai restrînsă, de 100150 de ani, se pronunţase mai înainte şi A. Vulpe 18 •
Reamintim c6. faza IV propusă de S. Morintz a fost stabilită exclusiv JJe baza critenuiui tipologic iar plasarea ei
19
cronologică, după. autor, poatt:. fi făcută fără dificultăţi •
A doua cultmf:, Verbicioara, a fost împărţită de D. Berciu70 în cinci faze. Deoarec~ pe noi ne interesează în primul
rînd evoluţia culturii în fazei.~ IV-V, vom prezenta pe scurt
dificultăţile ridicate de aceas~ă periodizare. B. Hansei face o
serie de observaţii pentrn fi1zele I şi III şi crede că nu se
poate stabili o periodiza;_-e aşc; de amănunţită, sugerînd că
acestea ar puten fi cuprinse într-o singură etapă iar ultimele
două ar trebui denumite altfel. Arată că faza I este delimitală în faza III printr-·o sin~ură formă vasul asemAn:Hor
cu o clepsidră. formă care nu are analogii în faza I, apare
în faza II, dai: nu-~i continui evoluţia în faza III. Deoarece
faza III este stcbilită doar pe iorma respectivă iar între cele
trei faze exisfi legături di ~cete, asigurate de strachina cu
buza ţuguiată şi de vase cu corpul globular,
gît scurt şi
torţi supraînălţate,
nu accE-ptă existenta primelor~ trei faze.
Faza IV a culturii a fost stabilită pe baza depozitului de
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

vase descoperite· Ja Govora-Sat. Hansei crede că descoperirea constituie o depunere votivii şi în acest caz ea ocupă o
pozi,ti2 mai specială. Form.:i. de bazil din faza IV, vasul cu
corpul globular, gîtul cilindric. scurt, două torţi supraînălţa
te si. un picior i.nC'lar scupt, se întîlneşte şi în faza V, fapt
cr·-1 face să se îndoiască în această împărţire. De aceea propune o singup;-;_ fuz5. Verbicio<: ·e: I-III iar fazele IV--V să
devină o grupd. culturnlă cu caracteristici aparte sub denumirea de grupa Govoran.
In 1976 D. Berciu 22 revine şi încearcă să delimiteze mai
clar fa~~ele IV-·-V. Pe::ntru foza IV stabileşte drept definltori;
vasele cu corp ~ilobular, două torţi supra.înălţate, fundul profilat în formă ele piedestal sau inelar. Ornamentele fazei derivă din cea anteriomă apărînt.l totodaUi ele:nente noi : „cercul solar, meandrul şi diverse combinaţii de triunghiuri". ln
faza V se înreCliStrează o serie de modificilri în cadrul decorului, crescîn~l frecvenţa motivelor realizate prin împunsă
turi succesive şi rolul spiralei. Tol acum apar vase care, pri\'ile de sus. au un contur pătrat, asemănătoare cu ceie întîlnite în Gîrla :Mare IV, după M:orintz. Reprezentative pentru faza IV ar fi descoperirile de la Govora-Sat şi Slatina
(Crişan II), datate pe baza celturilor de la Copăcelu şi Vultureşti în secolul XIV î.c:.n. Pentru a V-a sînt specifice materiale}~ de ·1a CoprtcE'lu, Fărca.şl1-cle-Sus şi o p::irte clin cele de
la Vultureşti., ia în V h include lşalniţa, Vultmeşti, Cărpiniş
şi Fărcaşu-de-Sm.. Prima snbfczfi este plasotă în
Reinecke
Dr. D (sec. XTU î.e.n.} iar V b constitule ultimul aspect Verbicioara, care face trecerea spre orizontul hallstattian timpuriu. După dînsul am avea un orizont Zuto-Brdo-Gîrla Mare
JJI - Cruceni I - Verbicioara IV-V a, urm2.t de un ori·
zont Gîrla Mare IV - lşalniţ.a (V a) - Cruceni II şi apoi cel
hallstattia:n, Sus;:mi - Vîrtop - · Insula Barului.
Hiinsel, an2li7.ind fragmentele ceramice g2.site în jurul
celtului de la Copăcelu, observil cil unele aparţin subfazei
Va, dcir exist~i şi fra!J::110nte ce aparţin subfazei V b'3. Vasul
globular şi vas~1l cu modelul c0rcului solar fac ca materialele de aici ~ă corespuncld. cu faza Tei IV. Contextul arheoloriic al celtului, precizared lui Hiinsel di începutul producţiei de celturi translivănene nu indică neapărat şi începutul
depunerii lor~" şi lipsa unei diferenţe stratigrafice între Va
şi Vo ne fdc să fim de a::ord cu aceste concluzii.
1
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uupă A. Vulpe, ciistincţfa făcută de Ha'.nsel între Verhfcioara I-Jfi şi grnpa Govora este bună, deoarece reflectă
mai birl~ dlferen~a tipolo~;ic<l şi cronologică între cele două
grupuri. Totuşi nu este de acord cu prelungirea evoluţiei
grupei Guvora pînă în secolul XII î.e.n. numai pe baza celtului de Ia Copăcelu ''.
Au ri:imas de pezentat trei grupuri : Işalniţa, Vîrtop şi
Balta.-·verde. Necropola hall~tc::tliană de la Balta-Verde a ridicat ~i ea o şerie de probleme privind datarea. Este formată dia 22 c.le morminte de incineraţie în urnă, cu vase
de
culoare neagră, decorate predominant cu canelură îngustă şi
lată, dispusil in gJ1irlandă sau oblic. D. Berciu menţionează că,
desigur, caneltn<l este întilnitJ şi în Gîrla Mare iar unele
exemplare din necropolă, prin tehnica şi decoraţia lor, relev<l legătura qenetică cu epoca bronzului 26 ; ulterior a datat
necropola in Ifa 11 ( 1000-90L! i.e.n.) = Ha Bi-B 2~ 7 • E. Moscalu arată c.ă în necropol;l exlsfo vase bitronconice de tip Valina Urzi~ şi Dubovac. Pe de altă parte, analogiile pe care
le au vasele ele la I3alta-Venle cu cele de la Rîureni ar impune o cronologie ceva mai timpurie pentru necropolă, mai
precis Ha A~ •
Reveniad la problema cronologiei, am văzut că I. Chicidealrn susţi11ea unitatea necropolei de la Cîrna şi datarea ei
1n secolul Xi\· î.e.n., Hii.nseF' postula dezvoltarea tanelurii în
cadrul culturii Gîrla Mare, do1 această ipoteză era făcută ţi
uind cont de periodizarea în trei faze a necropolei de la Cîrna. Odntă infirmată această periodizare, nu poate fi explicată geneza canelurii într·o perioadă de timp aşa de scurtă
în co.rn tehnic:i. incrustaţiei era fără îndoială dominantă. Numărul vaselo1 cu canelură este extrem de mic faţă de primele.
Decorul în canelură era utiliz~t în condiţii speciale în necropola de la Girl.:;.. Folosirea c<melurii numai într-o parte a necropolei şi doar pe cîteva vc.:se:i, poate indica persoane cu
un statut deosebit în comunit<,te, dar utilizarea acestui decor putea fi şi rezultatul um1i contact între membrii comunităţii şi zonele vestice (Cruceni-Belegis). La Cîrna putem, eventual admite o influenţă redusă a acestei mode, nicidecum inceputul unui proces de geneză. La Balta-Verde situaţia este diferitei. Obiecţia lui Moscalu
şi un alt fapt ne
determină să mai insistăm. Ivlormintele hallstattiene le
suprnpuri pe ceie c.le bronz1.1lui tîrziu şi chiar le distrug, cum
este cazul cu M. 1431 In accc.stl' situaţie trebuie să ne între1
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băm dacă nu cumva cei incineraţi aici aparţin unei alte etnii ş·; rlacă nu au venit dup;J. un anumit interval de timp. Doar
un studiu antropologic ar fi putut aduce precizări. cit de cit,
în p;-iv1r;ţa apartenenţei lor elnice. Neexistînd această analiză şi în acelaşi timp chiar posibilităţile antropologiei actuale
fiind limitate (în cazul fra1,1rne!ltelor incinerate),
datarea
acestei necropole 1 ărnîne încii în discuţie.
Denumirea de 9!up Işalniţu a fost utilizată pentru prima
dată de Hănsel~1 . Formele spr-~cifice bronzului erau cupele cu
picior, ceştile C'J două torţi supraî·nălţate, castroanele şi un
vas tronconic. vasele erau decorate cu linii incizate, în zigzag şi triunghiuri executat~ prin incizii. Ceramica halstattiană cuprindea două v:rne s1 o strachină, decorate cu caneluri
late, oblice. Ulterior, pe baza descoperirilor de la Bistreţ,
I. Chicideanu':~i u. propus denumirea de grupul Işalniţa
Ristret.. Hănsel considera dl grupul lşalniţa are afinităţi cu
grupul Vîrtop ~j urmează dtipă grupa Govora. Discutînd pozitia grupului în contextul perioadei respective, preconizează
două posibilit5tL Una : că acest grup ar constitui un
orizont temporar între qrupa Govora şi ceramica canelată pură,
aparţinind grupului Vîrtop. A doua ar fi că : grupa Govora
şi wupul Vîrtop s:i. fi fost contemporane şi să aparţină comunităt1lo"." auto:itone, i ar lscln.iţa să reprezinte o pătrundere
din exterior pe cursul Dun[irii. Nu poate indica o datare pre1
cisă a grupuluP •
Grupul Vîrtop este carncterizat de o ceramică neagră,
lustruită la negru şi descoperită în turnuli. Sînt
specifice
urnele bitronconice, cu cor;J pîntecos, accentuat prin caneluri oblice şi fote, vasul dublu şi vasul „cuptor". Decorul
constă din caneluri late, obliet dispuse pe pîntece şi înquste, dispuse în benzi de linii Si'lll grupate în arcade multiple
la exteriorul şi ;nteriorul vasului. Se mai întîlnesc brîuleţe
crestate. benzi incizate, umplute cu împunsături şi proeminenţele apucători, late sau asct:~,ite 3 :;. Materialele, aproape
în
totalitate, provin din descoperiri întîmplătoare, nepermiţînd o
fixare cronoloqică precisă. H~insel crede că ceramica grupul:.Ii îşi are originea în Gîrl:J. Mare, fază tîrzie, dar tot el menţionează că acest~ vase se ckosebesc clar de cele ale ultimei culturi. Nu poate 5ă stabilească legături cu grupa Govora şi dateaz1 s;rupul Vîrlop aproximativ în secolul XII
„
'J'
i.e.n.·.
1
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După această privire dr! ansambiu asupra perioade! pr~
cizate, să încercăm să o carncterizăm în linii mari.
In Banat, sitlH11ia este mai clară. Sfîrşitului culturii Vatina îi urmeazd orizontul Cruceni I - Karaburma I. ln etapa
urmutoare Cruceai II influrnţa vestică creşte în intensitate,
iar modificările survenite în ceramică sînt evidente. Subliniem încă odatii că. transform.mea stilului ceramic nu s-a
produs în condiţiile unei migraţii a purtătorilor culturii tumulare din vest! O presiune a existat totuşi, deoarece noua
modă s-a impus destul de repede. In aceste condiţii înainte
ca =.voluţia c•1lturii Crucem - Belegis să se fi încheiat, umde comunităţi ale ei au pătruns de-a lungul Dunării, în Oltenia, eveniment produs ap1oximativ la nivelul orizontului
Cruceni II - Babda I, cînd încetează înmormîntările de la
Cîrna. Odată cu această mi:?C<He spre est, s-ar părea,
cel
puţin în regiur;ea sudică a Olteniei, în cadrul culturii Gîrla
Mare au loc restructurări de ordini etnic, social şi politic
iar la un moment dat evoluţia ei încetează.
rrecvenţa formelor cernmice, aşa-zisele Gîrla Mare IV,
în cadrul fazelor IV-V dle culturii Verbicioara ridică o serie de întrebări. O diferenţă între acestea este evidentă şi
toţi cercetătorii recunosc acest lucru. Atribuirea acestor forme fazei IV Girla-Mare s-a bazat pe periodizarea propusă de
Morintz dar criticată de I. Chicideanu. Totodată neclarităţi
existd. şi datorită periodizării propuse de D. Berciu pentru
culturn Verbicicara. Morintz şi Berciu nu au discutat şi posibilitatea unei origini vestice pentru formele ce apăreau în
aceste faze. Primele manifestări ale ceramicii hallstattiene
sînt puse pe seama evoluţiei canelurilor în cadrul culturii
Gîrla Mare.
Am văzut înainte că acec.sta ocupă un loc aparte şi de
aceea nu sîntem de acord cu această afirmaţie. Lipsa materialelor de tip Verbicioara Vu din orizontul următor şi afirmaţia lui Moscalu că aceasn cullură nu participă direct la genezE"t hallstattului timpuriu pJin nici o formă ceramică 37 ne
fac s5 vedem oriqinea canelurii în zona vestică şi răspîndi
rea pe seama evenimentelor descrise anterior.
ln Gorj am văzut că nu avem decît faza Verbicioara IV
şi materiale de tip Vîrtop. O relaţie cu Gîrla Mare este atestată de ceramica de la Teleşti. Nu există nici un material
care să indice pătrunderea unor purtători ai grupului Işalni
ţa în această zonă, lucru explicabil dacă ne gîndim la situawww.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

judeţului în zona nord ied. a
tăm că grupul respectiv :t fost

Olteniei. Totuşi, să nu ui- ·
relativ recent identificat şi
caracterizat în mare parte pc clescoperiri întîmplătoare. Stratiyrafia aşezării de Ia Călugăreni nu ne permite elaborarea unor concluzii precise, deoa.rece nu avem, din cite ştim noi,
o altă staţiune, necesară pentru o comparaţie edificatoare.
Pe de altă parte, faptul di şi în Muntenia 38 (tumulul de Ia
Meri) se constată o influent"i Yestică ne îndreptăţeşte să punem apariţia hallstattului gO!jf'a.n pe seama influenţelor venite din Hanat. Nu sîntem în m~sură să stabilim care este aportuJ culturii Cmceni - Belegis sau al grupului lşalniţa la
geneza hallstattului local, din motive bine întemeiate. Sigur. se poate admite că grepu~ Vîrtop, intîlnit şi în
Gorj,
apare sub influenţa difuzării modei ceramice întîlnite la Susani. Iată putem o.firma C::i un e.port etnic este discutabil. AfirmZlm acest lucrn bazîndu-ne şi pe situaţia depozitelor de
bronzuri descoperite în Gorj. Deocamdată avem doar patru
descop~riri de acest fel. Primul la Logreşti 39 compus din forme de turnare. a fosl datat în secolul XIII î.e.n., seria Uriu·
Dum:'ineşti. Al doilea provine de la Groşerea" şi este similar
cu cel dinainte. Pentru seria următoare de depozite, CincuSuseni, datată în secolul XII î.e.n. avem depozitolul de la
Socu41 , compus din patru cc>lturi, şi pe cel de Ia Drăguţeşti ,
formcit din seceri şi celturi
De cele mai multe ori ace~te descoperiri sînt considerate indicii sigure ale unor mi~cări de populaţie. In aproape
toare cazurile anartenenţa lor a fost stabilită ţinînd cont de
teritoriul pe ca~e există o anumită cultură. Trebuie însă să
ţinem cont de faptul că bronzul nu era la îndemîna oricui.
deoarece numai un. număr foarte mic de persoane, dintr-o
comunitate, poseda cunoştinţele necesare impuse de tehnologia 2xtragerii. prelucrării şi finisării metalului respectiv. Apoi m• trebuiP, omisă nici ipoteza referitoare la caracterul
votiv c. l acestor clepuueri. de foarte multe ori neabordată. de
cercetă~ori. Ar:aliza lor permit<' constatarea că în
aproape
toate cazurile se întîlnesc urme, unelte şi podoabe. Este greu
de crezut că ~ cornunitat~ atacct<l îşi ascundea tocmai mijloacele de ap.3rare, chiar atunci cînd avea nevoie de ele mai
mult ca oricîn::I. De ce oare îşi depuneau uneltele cu care
îşi asigurau existenţa zi de zi ? Dacă ar fi părăsit teritoriul
rE'spectiv nece!'i ta tPa lor Pra fiir ă îndoială stringentă. In cazul unei cuceriri nimic nu-; împiedica ca după o anumită
rea

0
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perioadă să 1e utilizeze din nou. O exterminare

în inasă a
triburilor este greu de accepiat. Continuitatea necropolelor
bănăţene din bronzul tîrziu infirmă o eventuală mişcare de
populaţii, dar tocmai aici depozitele nu lipsesc ! Apoi ar trebui să medităm asupra unui fenomen destul de curios, dacă
am accepta ipoteza conform căreia depozitele sînt indicii siqure despre o anumită stare de instabilitate.
Dacii direcţia procesului de hallstattizare este orientată V-E,
arunci de ce nu întîlnim un număr mare de depozite în Oltenia, regiune care suportJ. µillrunderea vestică din Banat.
ln secolul XII î.e.n. cel mai mare număr de depozite este atesta~ în Banat. deci în zone de unde ar fi trebuit să plece
comunităţile Cruceni-Belegis. Şocul pe care aceste populaţii
l-au provocat în Oltenia, cel puţin în zona sudică, trebuie
să fi fost destul de puternic. Chiar dacă în necropolele Gîrla
Mare, obiectele de bronz sînt înlîlnite foarte rar, nu putem
afirma că membrii ei nu posedau astfel de produse tocmai la
sfîrşitul epocii bronzului, în perioada de
apogeu a acestei
n·.etalurgii.
Ne int~eb<lm ce semnificaţie au atunci cetăţile ridicate
în aceeaşi vremE, cum este cea de la Măru. Reflectă o pă
trunrlere extern<l sau o stare dE: nesiguranţă locală printre
inembrii colectiviUl.ţilor de aici. La Măru există un strat subţire de cărbune µrovenit de la incendierea terenului,
dar
dcestti este datat în faza Verbicioara IV, cînd nu se poate
discuta despre geneza primei vîrste a fierului.
Deci, neclariti'iţi în st:i.bilirea acestui proces de trecere
la epoca fierului continuă să existe. De aceea, în concluzie,
putem afirma dour că înt:e faimele şi decorul specific Verbicioara şi grupul Vîrtop nu există analogii care să indice originen ultimului grup în cadrv.l primei culturi. Nici o reluţie
nu se poate str: bi li între Vîrtoµ şi grupul lşalniţa pe teritoriul judeţului Gorj. Analogiile grupului Vîrtop se găsesc în
număr important în cadrul grupului Susani din Banat. Lipsa
unor legături Verbicioara-Vîrtop permite afirmaţia că prima
cultură nu n oarticipat la ~wneza
hallstattului timpuriu in
Gorj. Apariţid noului aspect cultural trebuie pusă pe seama
influenţei vestice, de tip Sustmi Bobda II, care va afecta
nu numai teritoriul Olteniei ci şi pe al Munteniei, schimbînd
configuraţia culturilor existente în aceste zone şi întrerupin20
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du-Ie existenta. In privinţt cronologiei grupei Vîrtop, considerăm că e'i poate fi datatL cu mare aproximaţie,
în a
doua jumătat~ a secolului XII î.e.n., fiind
sigur posterior
grupului Susam.
Dm punct de vedere etnic. geneza Hallstattului trebuie
pusă pe seama comunităţilor tracice locale, fapt ce documentează locuirea per!nanentă a strămoşilor noştri traco-geţi pe
teritoriul judeţului Gorj.
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UN ATELIER DE FAURAR 'ŞI UNELTE
GETO-DACICE DESCOPERITE IN GORJ
GHEORGHE CALOTOIU

pe platoul aşezării geto-dacice de la Socu
s-a descoperit o locuinţă de suprafaţă cu dimensiunile de 5,25 x 6,6Q m la adîncimea de 0,20 m. In partea centrală la adîncimea de 0,40 m s-a găsit o vatră de foc
de dimensiunile de 0,4S x 0,5."i m. Pe aceasta au fost descoperite fragmente ceramice şi diferite resturi osteologice. Această locuinţă avea pereţii din stîlpi împletiţi cu nuiele şi
apoi lipite cu pămînt, pentru a fi mai călduroase şi ferite de
incendii. In partea de sud-est a locuinţei s-a descoperit mul~
chirpic cu urme de nuiele. In ·această locuinţă s-a găsit în
partea de nord-est la adîncimea de 0,42 m o fructieră întregibilă de culoare cenuşie lucrntă cu roata, iar în partea de
nord-est s-au descoperit fragmente dintr-un cantaros, cu urme de pictură.
Tot aici s-au descoperit fusaiole rotunde şi romboidale,
buze de vase din pastă zgrumţuroasă sau fină şi un fragment.
după o imitnţie de cupă. cielianil..
La 2 m sud-vest de această locuinţă s-a trasat o
secţiune S5 în lungime de 15 m/2 în direcţia est-vest şi au
fost deschise două casete latc>rnle A1 şi A2. Aici la adîncimea de - 14 cm s-a descoperit un atelier de făurărie cu dimensiunile de 6,40 x 5,60 m. A:cest atelier se compune din
două vetre mari de tip platformă. Vatra din centru avea dimensiunile de 1,76 x 1,40 m şi era de formă rotundă. Pe marginea vetrei au fost găsite dispuse concentric 7 pietre mari
de rîu. Pe vatră s-au descoperit trei creuzete cu urme puternice rle ardere (unul vitriliat) şi multă cenuşă. In partea <le
est s-a descoperit o gură de alimentare cu foc.
La 1,30 m sud de aceasta s-a descoperit o altă pia tformă vatră ovală de 1,60 x 1,45 m cu o grosime de 12 cm.
In anii

trecuţi

Bărbăteşti
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Pe aceasta în partea de nord-vest pe o suprafaţă de 60 x 85
cm s-au găsit suprafeţe lise suprapuse în număr de 10-12.
ln partea de sud-vest s-a descoperit multă lipitură arsă, trei
pietre mari de rîu şi două bucăţi de zgură. Sub
această
suprafaţă ovală la adîncimea de - 16
cm s-au descoperit
fragmente de fructiere, buze de vase, fragmente de
vase
miniaturale şi multă cenuşă. Pe această suprafaţă clivată de
pe platforma-vatră se foloseau pentru prelucrarea bronzului.
Intre cele două suprafeţe ovale s-a descoperit un tirant (un cordior) în lungime de 0,72 m şi o lăţime de 25 cm
pe unele locuri de 35 cm care are o suprafaţă puternic ars
la roşu. ln partea de nord-vest a atelierului de făurărie a
metalelor s-a descoperit pe o suprafaţă de 1,80 x 1,75 m multă lipitură. S-a mai găsit chirpic ars la roşu provenit de la
un perete pe direcţia nord-vest. ln acest atelier putem deduce că se µrelucra bronzul. clar că în alte părţi aceiaşi meş
teri puteau să prelucreze şi ustensilele de fier. ln cercetările
arheologice din 1979 s-a mai descoperit o locuinţă de suprafaţă unde s-a găsit o valră de foc cu multă cenuşă. Tot acolo
s-a mai găsit un cleşte de fier de dimensiuni mari, un creuzet, un dorn, bucăţi mici de zgură. Această locuinţă - atelier se află la 155 m nord-vest faţă de noul atelier de fdurărie găsit mai recent.
Atelierul de făurărie din aşezarea geto-dacică de la Socu - Bărbăteşti se datează în secolul I î.e.n. - I e.n.
Atelierul de la Socu - Bărbăteşti se deosebeşte de cel
de la Căţelu Nou 1 unde s-a descoperit un atelier ce const;:t
dintr-o vatră, prin aceea că a fost găsită la aproximativ 1
m adîncime. Atelierul de la Socu - Bărbăteşti a fost descoperit mai la suprafaţă şi se compune din două vetre plat·
formă.

Descoperirile de la cetatea de la Bănita au scos la iveală creuzete, tipare pentru turnat inele, cleşti, ciocane, dăl
ţi2. Lipsesc indiciile privitoare la sistemul de construcţie a
atelierului.
Aşa cum am amintit mai sus atelierul de făurar de la Că
ţelu Nou avea o formă ovală cu diametrul de 4,35 x 3,70 m,
adîncit în pămînt pînă la 1 m. Inventarul atelierului cuprindea două creuzete, fragmente de bare din bronz, bucăţi de
3
zgură de metal topit, un cuţit masiv de fier • Pe lingă bronz,
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dacic de la

acest atelier cu sigurantă că a prelucrat şi fierul. Atelierul
se datează în secolul II î.e.n.
Cercetiirile arheolouice ele la Cetăţeni au scos Ia ive;:il<l
creuzete, tipare, zgură, fragmente de cupru, unelte de prelucrare a bronzului şi a fierului".
Urme de zgură, unelte de fier, bronz, creuzete s-au descoperit şi în cetatea dacică de la Costeşti •
Cîteva creuzete. fără alte indicii au fost descoperite şi în
aşezarea de Ia Dumbrava 6•
Cetatea de Ia Ocniţa oferă informaţii privind existenţa
unui atelier de bronzier. Sinaurele urme sînt creuzetele multe cu urme de argint7. Tot aici au mai fost descoperite cleşti,
dălţi, dar prin formă şi mărime ele s-au folosit de către meş
terii fierari.
O construcţie de î::npletituri de nuiele şi chirpici şi aco8
perită cu trestie a fost descoperită Ia Pecica • Clădirea în care
se află atelierul avea dimensiunile de 7 m lungime şi 6 m
lăţime • Inventarul cuprindea tipare, valve pentru turnat inele, creuzete, o nicovală, o ştanţă pentru biitut monede dacice, dăltiţe • Atelierul se data în secolul I e.n.
ln oetatea dab/:ă d·~ Ia Pfr1trn Roşie s-au
descoperit
valve pentru turnat inele, o nicovală şi o mare cantitate de
produse făcute din bronz' 1•
Creuzete, unelte din metal s-au descoperit şi în aşezarea
de la Piatra Şoimului' , fără a se preciza însă locul atelierului.
O altă aşezare dacică unde se presupune că a funcţio
nat un atelier de prelucrare a bronzului este Poiana. Prezenţa creuzetelor şi a tiparelor împreună cu dălţi.
cleşti.
străpungătoare şi ciocane'", indică existenţa unui atelier mixt
de prelucrare a bronzului şi a fierului.
I.a Popeşti, siipăturile arheologice au scos la iveală creuzete, tipare pentru inele, bare de bronz, fără a se localiza
atelierul propriu-zis.
Creuzete şi bare de bronz au mai fost descoperite şi în
aşeziirile de la Răcătău 15 şi Radovanurn, cu menţiunea că la
Radovanu s-au descoperit şi fragmente de tipare şi zgură.
In aşezarea dacică de la Săvîrşin a fost identificată o
locuinţă-atelier de prelucrare a bronzului şi argintului' 7 Inventarul lui cuprindea creuzete, un cuptor şi diferite unelte18. Aşezarea şi atelierul sînt datate în secolele I î.e.n.
I e.n.
5

9

10

2
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In incinta fortificată de la cetatea dacică de la Tilişca
s-au descoperit 14 matriţe de bronz şi trei manşoane de fier
cu ajutorul cărora se emiteau denarii republicani romani 1 ~.
Răspîntlirea 'atelierelor de filerărie este relativ uniformă pe tot cuprinsul teritoriului locuit de geto-daci, iar atelierul de făurărie de la Socu - Bărbăteşti este singurul descoperit pînă acum în judeţul Gorj.
Alături de numeroase obiecte antice confecţionate în aceste ateliere de făurari, Muzeul Judeţean Gorj deţine valoroase piese legate de agricultură, ocupaţie de bază a comunităţilor antice ce au trăit pe actualul teritoriu al Gorjului.
'
Din categoria uneltelor folosite în agricultură pe terito~
riul judeţului Gorj au fost descoperite în depozite coase şi
seceri dacice. Un asemenea depozit alcătuit din şapte coase
dacice din fier a fost dt'Scoperit întîrnplător cu ani în urmă la
intrarea într-o peşteră de pe valea Sohodolului, pe raza comunei Runcu. Un gen asemănător de unelte agricole a fost
semnalat şi în cadrul altor descoperiri arheologice făcute
pe raza judeţului Gorj, la Dobriţa şi Căpreni' •
Coasele au curbura lamei mai puţin accentuată, prezentînd o buclă înaintea tubului de înmănuşare, care are o formă conică şi este prevăzut cu un orificiu pentru cui. Realizarea lor a fost făcută prin martelare. Lungimea totală a
coaselor variază de la 102 cm pînă la 122 cm, iar lungimea
tubului de în.mănuşare este de circa 18 cm, avînd un diametru
maxim de 4,2 pînă la 4,4 cm.
Acest tip de coase se aseamănă ca formă cu tipul II rle
21
coasă după tipologia lui I. Glodariu şi E. Iaroslavschi , cu
menţiunea că exemplarele descoperite la Runcu Gorj prezintă tuburi de înmănuşare spre deosebire de coilsele de tipul
II care este previizu1.i1 cu o limbă pentru fixare. Avî1nd îns;l
in vedere asemănările şi faptul că autorii amintiţi mai sus
precizează existenţa a numai două tipuri de coase, noi propunem un al treilea tip care să cuprindă formele ce derivă
din tipul doi, în privinţa formei larn:ei, iar limba de fixare fiind înlocuită cu tubul de în.mănuşare de formă conică.
Secerile sînt unelte aqricolf' cu o frecvenţă deosebită l.n
cadrul săpăturilor arheologice, ele fiind semnalate în descoperirile făcute la Dobriţa şi Teleşti, iar în acest an (1988)
intr-un bordei din aşezarea geto-dacică de la Socu - Băr
băteşti. Forma acestor seceri este relativ simplă : ele
pre0
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zintă

o Iarnă curbată, ascuţită Ia virf, fiind terminată la caopus printr-un cîrlig de fixare perpendicular pe lamă.
In apropierea cîrliguluţ secţiunea lamei este dreptunghiulară, iar pe măsură ce ne depărtăm de cîrligul de fixare secţiunea devine triunghiulară, acest lucru datorîndu-se
operaţiei de ascuţire realizată printr-o martelare. Minerul de lemn
era ataşat secerii fie prin înfigerea cîrligului secerii în
el
şi legarea secerii de acesta cu o sfoară sau curea, fie prin
baterea forţată a unei verigi, procedeu întîlnit mai rar.
Lungimea secerilor variaziJ între 37 şi 54 cm, iar lăţi
mea lamei este cuprinsă între 2,5 şi 5,4 cm. Din punct de vedere cronologic atît coasele cit şi secerile le putem încadra ca aparţinînd secolului I e.n. Descoperirea unor seceri ce
prezintă analogii cu exemplarele de la Dobriţa, Teleşti
şi
Socu - Bărbăteşti au mai fost făcute la Băiceni 22 Bîtca DoamneF:1, Căpîlna 2~. Covasna 25 , Costeşti 26 , Govora-sat2 7, Grădiştea
Muncelului2 8, Losna 29 , Popeştf10 , Racu3 1, Tilişca 32 şi Tinosuri:1.
O altă categorie importantă în cadrul descoperirilor de
unelte aqricole o constituie !;'i brăzdarele de plug. Unealtă
importantă în cadrul muncilor agricole practicate de comunităţile antice, brăzdarul de plug a dus prin descoperirea lui
un real progres în practicarea agriculturii. In aşezarea qetodacică de la Socu -- Bărbăteşti a fost descoperit un brăzdar
de plug realizat dintr-o barii masivă de fier cu o lungime
de 24,2 cm şi o lăţime maximă a lamei de 7 cm. Bara de
fier masivă a fost aplatizată şi lăţită la capătul care intră în
pămînt, prezentînd pe partea ce stă pe pămînt o nervur::t
mediană. La capătul îngust brăzdarul prezintă un cîrlig de
fixare. In treimea inferioară a lui, acolo unde bara prezintd
lăţimea maximă, brăzdarul este îndoit atît pe axul lon~itu
dinal (determinîndu-se astfel o ridicare a vîrfului în raport
cu corpul lll'i, mărindu-se şi eficienta practică a uneltei) cit şi
pe cel transversal dîndu-i brăzdarului un aspect asemănător
cu al unei lopeţici. Vîrful brăzdarului se termină într-un
triunghi cu un unghi foarte ascuţit. Brăzdarul era fixat pe o
talpă de lemn fie prin înfigerea cîrligului în lemn sau prin
aşezarea unei verigi de prindere.
Descoperiri cu analogii la brăzdarul de la Socu - Băr
băteşti putem semnala la Bîtca Doamnei 34 , Cetăţeni 35 , Strîmbu:i:;, Grădiştea - Muncelului 37 , Popeşti 33 , Tinosu 39 şi Ocniţa 40 •
pătul
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In

şi

sfrînsă 1egătură cu evoiuţia cultivării plantelor,

creş

In acest sens descoperirea făcu
tă în aşezarea geto-dacică de la Socu Bărbăteşti şi în cetatea dacică de la Vîrţ - Rovinari, confirmă evoluţia dimensiunii acestui tip de unealtă. Cele două piese de la Socu -Bărbăteşti şi Vîrţ sînt realizate tot din pietre de rîu. Frecă
torul puţin albiat are o formă regulată, prezentînd o lun!1iine de 30 cm şi o lăţime uniformă de 10 cm. Piatra stătătoa
re are de asemenea o formă regulată cu lungimea de 50 cm
şi lăţimea de 20 cm 1 prezentînd o convexitate pronunţată atît ca urmare a fasonării cit şi a folosirii îndelungate. Tot
în aşezarea dacică de la Socu - Bărbăteşti este semnalată
şi descoperirea unei rîşniţe de tip evoluat, stătătorul vizihil
albiat în urma fasonării rocii de tuf vulcanic, are un diametru la bază de 32 cm. Alergătoarea şi ea fasonată atent prezintă un orificiu median în formă de treflă, lateral prezentînd o adîncitură în care era fixată tija de lemn ce punea în
mişcare rîşniţa. Analogii cu descoperirea de la Socu Băr
băteşti întîlnim la Ocniţa".
te

dimensiunea

rîşniţelor.
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CIRCULAŢIA MONEDEI BIZANTINE ÎN

OLTENIA, MUNTENIA

ŞI

DOBROGEA

IN SECOLELE VI-VII
DAN IONESCU
In gencru.I. cunoaşterea ~onedelor bizantine care au
circulat pe fostul teritoriu al Daciei, cit şi în Dobrogea nu
s-a bucurat de atenţia cu ccue au fost înconjurate celel.~lte
categorii monetare antice.
Incepînd din 1924 a\'em de-a face cu un început timid.
prin încercarE:a lui Constant!n Moisil în 1924 şi Ion Minea
în 1934 de a prezentd date ~i probleme referitoare la importanta pe care o poate svea studierea descoperirilor monetare bizantine atît pentru proprifl. istorie naţională cit şi pentru imperiul emitent. Noile descoperiri i-au permis lui E.
Condurachi să contribuie cu date noi la cunoaşterea unor
aspecte inedite abia în mul J 940. Incepînd cu deceniul al
şaselea avem dc·-a foce cu o nouă atitudine faţă de teuurele monetare hizantine, ele fiind studiate ori în contextul
descoperirilor arheologice ori în cadrul unor studii comparate. Ileana Băncilă şi Octavian Iliescu în 1952, Petre Diaconu în 1958. Nub~r in 106(1, Poenaru - Bordea în 1962,
Dan Teodor în 1969 prin studiile lor au completat o imagine destul de complexă a circulaţiei monedelor bizantine in
Dobrogea şi pe teritoriul fostei Dacii.
Istoria Dobrogei din aceasUl perioadă se leagă strîns şi
direct de cea ;i imperiului bjzi1ntin din care a şi făcut multă
vreme parte, în timp ce la nord de Dunăre avem de-a face
doar cu capete r\e pod pentru o anumită vreme şi cu un fenomen obişnuit de influenţ[i din partea imperiului bizantin.
Trebuie ţinut deaser.ienea searn(t de faptul că în stînga Dunării unde se perindă şi staţionează
temporar o serie oe
populaţii in mi9raţie, diierite de cele din Dobrogea.
Este
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foarte normal ca procesul 'de circulaţie al unor monede in
cadrul imp~riului sau provinciei să fie apreciat cu totul altfel în afar:t graniţelor lui.
Plecînd spre o comparaţie în cadrul situaţiei monetare
de la nord <le Dunăre şi c~a clin Dobrogea încadrată între
sPcolele VI--VII trebuiesc accentuate mai multe lucruri. Istoria Dobrogei din această perioadă se leagă strîns şi direct
de cea a imperiului bizantin. Este foarte normal ca procesul
de circulaţie a unor monede în cadrul imperiului să fie apreciat cu totul altfel :n afnrJ. graniţelor lui, mai ales
c.J
prezenţa monedelor bi:.i:rntine în zona carpato-dunăreană este
în primul ~înd consecinţa rapo1 !urilor stabilite între im;)eriu
şi populriţiile de la nord ele· Dunăre. In plus o
comparaţie
între situaţia Dobrogei şi zona. nord dunăreană ar crea o imagine asupr9 procf'sului ele circulaţie din clipa părăsirii Daciei de către romani. în mi:i.sura în care lucrarea lui D. Protase, „Problema conlinuiti'iţii în Dacia în lumina arheologiei
şi numismaticii'' apărută. in 1966, vine să aducă date noi în
problema drculaţiei monetare romane tîrzii.
Secolul al VII-Jea d2lmtH·z5. în plină domnie a lui Anastasius (491-518). După o scu:··t;i perioadă în care monedele nu
apar decît incidental, cauza fiincl legată strîns de criza cu care
era confrunt'lt imperiul roman, sub domnia şi în acelaşi timp
cu reforr.ia lui Anastasiur. se reia sub forme şi emisiuni diferite circulaţia monetarii. Acest proces este specific nu numai imperiului ci şi Dobrogei şi regiunii nord-dunărene UTJ.de
monedele bizantine încep să-şi facă loc în dauna celor romane.
Această situaţie este normală avînd în vedere situaţia
din sec. V, dnd romanii au avut de făcut faţă deselor şi pră
dalnicelor incursiuni ale hunilor cei care nu o dată au atacat şi jefuit fcrtificatiile şi cetăţile situate de-a lungul limesului Dunăre 'ln.
--- Domnia !ui Anastasius vine să inaugureze o perioadă de
refacere şi întării e c: unor numeroase cetăţi. Printre fortificaţiile ce au beneficiat de această, să-i spunem „reconstrucţie", se numără şi cetăţi d~ pe malul stîng al Dunării, cele
care de fapt emu primele bastioane în fata migratorilor. Lederata, Dierno. Druoeta, CoGstc~ntiniana Daphne sînt refortificate în veri_erea unei apfaăn eficiente. O astfel de situaţie nu face decît să fie favorabilă relaţiilor dintre imperiu
şi populaţiile di)1 fostu Duci<:>, relaţii ce vor cunoaşte
un
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adevărat re•11riment În cursul secoiuiui YI. Dacă situaiia limitei imperiului bizantin şi zonele limitrofe vor cunoaşte
deci relativi\. linişte, fof,tul teritoriu al Daciei va fi martorul în continuare a unor vn:muri tulburi, datorate în principal populaţiilor ce-şi vor qi1si un vremelnic popas. Gepizii,
avarii şi slavii sînt tot mai frecvent pomeniţi în izvoarele
bizantine.
Se ştie acum destul de bine că odată cu părăsirea Daciei, circulaţia monetară nu încetează. Firul acesteia poate fi
urmărit în mod evident uîn:i ciHre mijlocul sec. V dată după
care asistăm dacă nu la o întrerupere, cel puţin la o diminuare accentuată a lui. Redresarea imperiului şi recuceririle
poziţiilor sal~ la Dunăre. înc:epînd cu domnia lui
Anastasius creeuză 5i condiţiile necesare reluării contactelor cn
populaiţia. nord-dtmiireaniL Cei o consecinţă a acestor relaţii vor începe su pătrundă îa sudul fluviului alături de alte
categorii de produse şi noile emisiuni monetare. Dacă ar fi
să acceptăm în mod strict informaţiile transmise de Iordanes în „Getica" ~.;i Procopius ln „De aedificiis" şi „De bello
Gothico" ar urma să admitem că slavii au ajuns să se ac;;eze
in regiunile extracarpatice înd1 din prima jumătate a sec.
VI. Ori arheoloqic, această presupusă aşezare nu pare să fie
reală dar chiar dacu am admite acest fapt nu s-ar
putea
totuşi expliC'i r5spindirea monedei bizantine aproape în mod
egal în toate regiunile Daciei extracarpatice. In sprijinul
acestei afirmaţii vin şi cele 94 de descoperiri monetare, în zone variind în nord de Suceava, Dorohoi, Rădăuţi,
Galaţi, Olteni, la Craiova, Turnu-Severin, Pecica, Sebeş sau
Ruped-Hoghizi.
De asemene-a ar fi greu de crezut rapidul contact pe care
l-ar fi avut noii veniţi cu imperiul. Repetatele raiduri întreprinse de slavi }fi sud de Dunăre de pe urma cărora ne-am
fi aşteptat să intilnim un număr ridicat de tezaure cu monede şi obier::te de metal preţios, nu implică deloc un contact
în sensul st1bilirii unor rilpNluri de bună vecinătate.
Monedele de bronz descoperite izolat şi destul de răs
pîndite ar reflectu tocmai existenţa unor relaţii normale între
imperiu şi o populatie str:1b1 1 iiă din nordul Dunării, populapa
romanică.

Astfel în această primii parte a sec. VI s-au descoperit
21 de monede apdrţinînd emisiunilor lui Anastasius, dintre
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care o singură moned<l de aur, la majoritatea celorlalte, mai
precis 13 monecte în tezamul de Ia Cudalbi din jud. Galaţi,
metalul folosit fiind bronzul.
Compan.t;v, in DolJropeCJ. s-au descoperit 58 de mone:-le
aparţinînd lui Anastasius. De menţionat că în perioada
de
după reforma monetară. intre 498-412 avem de-a face
cu
descoperirea oloc.r a 2'2 de e"':Prnplare în timp ce restul de
36 de monede arJ3rtin periorrdei de şase ani, între 412 şi .1.18.
Acest lucru este explichbil şi valabil în acelaşi timp şi
pentru regiunea nord-rlun~irean[. şi Dobrogea prin faptul cZi.
în prima etapă d~ după reî"orm:i lui Anastasius pătrunderea în
Dobrogea şi în vechea Da.cie a noii monede a fost anihilată
ele prezenţ:i. enormă a monede! anterioare, proastă ca ansamblu. In a douct etapă a domniei, 412-418, prin emiterea unei monede de bronz de dou&. ori mai grea ca înainte a pe1mis o pătrunriNe masiv{!.
In regiunii(! de lfl ncrd de Dunăre se pare că existenta
crizei de dun.ti:i a nmnerarului mărunt degradat şi de
valoare apro3pe nuUi caracleristică imperiului Ia sfîrşitul secolului V, nu a permis o pMnmclere deosebită a noii monede
a lui :\nasti!sius, oricum f'.-..:istenta celor 21 de exemplare demonstrează i_n:-;Laurarea noilor raporturi bune între imperiu
şi populaţi.:'!. romanică

nord-duni:ireană.

Anii domniei lui Just~n I (518-527) în ansamblul ei, reprezintă o crestere relativ destul de însemnată. Avîncl
în
vedere mai alt's avantajul creat de strădaniile lui Anastasius.
moneda lui Justin pare să echilibreze şi mai bine situaţia
monetară a imperiului. 111 Dobrogea sînt descoperite 107 de
monede care rrlportale la cei fi ani de domnie denotă un salt
important, datorat !ii faptului că valoarea monedei de bronz
de p~ piaţă. exprimaUt în aur. se dublează. Mai semnificativ, saltul lui Justin se poate exprima şi prin coeficientul pe
an de domnte a.l 1rn:i1erarului de bronz.
Acesta s-=- obţine p1 in luarea în considerare a
datelor
reformelor care afecteazu atH raportul dintre moneda de aur.
solidus, şi echival0nt11I ei în libre de bronz, cit şi numd.rul
de monede bEitute dintr-o libră, afectînd astfel greutatea teoretică şi imµlicil ~Jreutatea efectivă. Acesta este coeficientul
monedă pe au ele reformi:'t.
Coeficientul pe an de reformă al monedelor lui Justin I
este de 11,83 faţli c:e 2,!) al lui Anastasius.
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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Fructifk:ire.i acti\'ili!\1i pe iimesui Dunărean al lui Anastasius este demonstrată şi de prezenta celor 36 de monede
emise de Justin !;-i descoperile în zona nord-dunăreană, dintre care un numiîr rle 15 în tezaur.
Prima etapa a cbr..miei lu.1 Justinian între 527-538 în
lipsa efectivi'\ a unei refor;rte reprezintă o reducere simţi
toare a coeficientului monC'dJ pe an de refonnă. Această
situaţie carncteristică în specic:il Dobrogei faţă de zona norc:ldunăreană ec;t,,. explicc-1biW. şi prin pătrunderea din 528-529
a unor cete de huni şi bul9c;ri la graniţa imperiului. Această
posibilă înrăutăţire a situu.t5ei la limita imperiului este oglindită şi de coeficientul de 7.H~. mai precis de 79 de exemplare pe distant 3. de 1J ani, .52'.i-538.
Perioad<i următoare înirE' 538 şi 542 de fapt şi perioada
de vîrf a pătrunderii juslini<>ne în Dobrogea. Coeficientul de
9, adică 36 de exemplare pe distanta a patru ani demonstrează liniştea relativă a ~ituc.tiei în Scithia minor chiar dacă
Constantinopolul va face cu weu faţă unei invazii în 540 (persană).

In period<~a imediat următoare, 542-550, coeficientul de
pătrundere de 7 adică 56 de exemplare pe durata de opt ani,
demonstrează o diminuare a pătrunderii bronzului. Situaţia
este mai cla1ă dacă amintim că între 546 şi 550 Adina, Ulmetum şi Turris (Tr. :tvfo9urele ?) au fost ocupate de sclavini
producîndu-se o deteriorare sensibilă a situaţiei de pe limes.

Intre 550-565 situaţia parc si! se amelioreze, coeficientul de
8,13 cu 122 de exemplare ld 15 ani, fiind superior celui precedent. Superioritatea este aparentă căci raportînd moneda
de bronz la etalonul de aur se constată o scădere. Scăderea
este firească, imperiul făcînd faţă invaziei distrugătoare
a
kutrigurilor din 5.59 martie cînd este distrusă Dinogetia, urmată imedi:i.c de :nvazia din 56~: a unei populaţii huno-bnlgare alătnrat:i atacnr~lor avariior lui Boian la graniţa Scytiei Minor.
In regiunea nord-dunăreană proporţia monedelor
lui
Justinian est~ mai mult clecît dublă faţă de cea a predecesorilor săi. Cele bl de monC'de dintre care 6 de aur, plus 12
de bronz descoperite în tezaur demonstrează în continuare
legăturile imperiului cu vecinii nord-dunăreni.
Totuşi fa~il de cele 28~-l de exemplare
descoperite
in
Dobrogea, cele 81 descoperite în fosta Dacie demonstrează şi
ele situaţia relativ nesigură ca rezultat al invaziei neamurilor
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migratoare, situaţie ce nu a favorizat în mod deosebit pă
trunderea de monedă la nord de Dunăre pe o perioadă destul
de lungă de domnie. mai precis 38 de ani.
Domnia lui Justin al II-lea se prezintă cu numărul cel
mai mare de monede pe an dt:, domnie. Media de 7,71 a lui
Justinian este aproape de trei ori mai mică decît cea a lui
Justin al II-ka care se ridic2'1 la 21,15.
Poziţia privileqic.la a Pmisiunilor lui Justin II este
explicată şi printr-o domnie In ansamblu mai liniştită la Dună
re şi printr-o posibil inflaţionistă. Coeficientul monedă pe an
domnie al celor două perioade de domnie este relativ apropiat. Avem deci coeficientul de 19, adică 95 de exemplare
la cinci ani ~n perioada
565-570
şi 22,5, adică
180 de
exemplare la opt ani între 570-578. Această situaţie parP.
să dea imaginea unei reale prosperităţi.
Se pare însă că pe fondul clar al unei tendinţe inflationiste să se realizeze o valoare de cumpărare efectivă ceva
mai mică, m;:irea cantitate de monedă de pe piaţă este de
presupus să fi provocat şi o creştere substanţială a preturilor.
Se pare că politica ambiţioasă a lui Justinian să fi creat
repercursiuni asupra rczen-elor de aur ale visteriei. In plus.
atacul avarie r:lin 566. ni\Lrunch:•rea slavă începută în 578 au
creat greutăţi politicii fincmciare a imperiului, Justin aruncînd o cantitate foarte mi.He de monedă pentru a face. faţă unei
eventuale crize. La a.ceasta se mai adaugă şi subsidiile în
aur acordate avarilor începute din nou în 574 menite să asigure pacea l'l Dunăre.
La nord de Dunăre, i;umfaul monedelor nu se ridică cu
mult peste cel al lui Justinian 93 faţă de 81, clar credem că
se datorează prezenţei tot mai numeroase a slavilor
care
presează tot mai puternic· graniţa imperiului,
împiedicînd
un schimb normal între imperiu şi populaţia romantică şi ea
supusă jafului mi~1ratorilor.
Numărul de 03 e~,te cu atît mai mic şi comparativ
cu
cele 275 de e·~emplare cliu Dobrogea dar şi cu marea cantitate de monec~.J. folosită de JuE:lin. De remarcat că încă o imagine a inf1Rţionis1milui Cl'. care era confruntat imperiul în
perioada .565- ·57H, lipsa vreunei monede de aur sau argint
pe teritoriul no:rd·duni:irean, 60 de piese Hind descoperite în
tezaur alături de ~.lte J3 de piese descoperite izolat.
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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Comparativ cu coeficientul lui Justin II,

coeficientul

următorului împărat bizantin Tiberiu al Ii-lea - Constantin
prezintă o scăclerr de aproximativ 60 la sută. In
prima etapă a domniei lui Tiberiu coeficientul este de 6 raportat la

12 exemplare la 2 ani. în pe•ioada 578-580, ca în etapa urcoeficientul să crească la 7,5 adică 15 exemplare la
doi ani între 580-582.
Totuşi ni v·elul celor doi coeticienţi este
superior
h1i
Anastasius şi chiar E·tapE'i Ci doua a lui Justinian, lucru ce
pare neverosiI1'1l a,·înd in n~dere prezenţa tot mai agresivă.
a slavilor la graniţa imperiului. Istoricul numismat PoenaruBordea este de> parere \n articolul său „Probleme istorice
Dobrogene (sec. VI--VII) în lumina monedelor bizantine" di
menţinerea unei superiorităţi a coeficientului monedă pe an
de reformă iaţd. de Anastasius şi Justinian ar fi datorată unei
scurgeri a slavilor pe alte drnmuri decît cele dunărene.
Totuşi uedem că acest coeficient a lui Justin al II-le::t,
cel de 22,5 este mult 5i.lperior faţă de 6 şi 7,5 al lui TiberiJ.
al Ii-lea, fapt ce ar demonstra pătrunderea şi presiunea tot
mai mare a slavilor care ar continua să pătrundă în Dobrogea între 578--582 menţin1ndu-se situaţia încordată de
la
sfîrşitul domniei lui Justin II.
Ori dac.1 in prima etapti coeficientul de 6 ar fi datorat
şi încercării îmtuniltăţirii monedei de bronz pe care o manifestă Tiberiu, în etapa 5f1U-582 dezvoltarea monedei de
bronz ar genern cum ar fi normal pătrunderea unei noi mari
cantităţi de monede pe piaţb.. Ori chiar în aceste
condiţii
cînd coeficientul c1eşte ele ln. 6 la 7,5 (diferenţa de 1,5 demonstrînd devalorizarea) diferenţa dintre 22,5 şi 7,5 este foarte mare a vînd în vedere cd. în ambele perioade avem de-;,i.
face cu o masivă canlitatE:: de: monedă, concretizare a inflclţiei specifice pentru anii 57C-578 şi 580-582.
Credem c1 această cEferenţă poate fi pusă în pricipi1l
pe pătrunderea şi pe prezenta &Javilor în Dobrogea. Staţiona
rea slavilor în teri.toriul uord dunărean este şi mai vizibilă
dacă o raporUlm la clC>scoperirea doar a 25 de monede
aparţinînd celN patru ani cl2 domnie ai lui TibNiu Constantin. Fcltă de cele 21 de piese ale lui Anastasius, cele 25 de
monede ale lui Tiberiu demnostrează din plin acuta înrău
tăţire a rapoiturilor zonei din stînga Dunării cu imperiul. Se
adaugă şi diferenţa ridicată dintre numărul monedelor
lui
Justin al IHea., de l?3 faţd. de cele 25 ale lui Tiberiu. Ca o
nuanţă comunu a inflaţiilor caracteristice domniilor, este şi

mătoare
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lipsa în conhrnare a monedc-i de aur. Nici o monedă
de
aur sau argint, 9 descopeiiri izolate şi 16 piese în tezau:-,
toate de br::>nz.
Revenind la situâtia din Dobrogea, moneda pătrunsă în·
tre 530-582 este cantitativ mai mare faţă de perioada 578580 dar valoa.rea ei este cu aproximativ 500/o mai mică decît cea precedentă, inaugurîndu-se cu această diminuare vc.lorică o noua perioaclu în circulaţia monedei
bizantine în
Dobrogea şi vechea Dacie.
Domnia lui Mauriciu Tiberiu deşi destul de lungă (582602) raportat Ia 133 de e".emplare raportate Ia un interval de
20 de ani. Una din cauze pcire să fie în primul rînd starea de
război permanent la Dun[îrea de jos şi de mijloc începînd din
582 şi care a dus la pri11.luşirea în 602 a limesului Dunărean.
La nord de Dunăre situaţia creată de luptele slavilor cu
imperiul îşi punP şi E·a din plin amprenta asupra descoperirilor monetare. Din cele 12 tezaure descoperite pe parcursul
celor două secolr~, trei tezaure se termină cu emisiuni de la
Mauriciu Tiberiu. Apar cleas0menea şi monede de aur, 2 în
tezaur şi uni i:wla:ă. C0le L\.) de monede aparţinînrl lui Mauriciu reprez:nrn ua rn;mi:r destul de mic faţă de cei 20 de
ani de domni0 încă un fapt ce demonstrează greutatea unor
schimburi efective cu imperiul.
Trebuie amintit neap[,1at că este foarte probabil ca o
parte din mon0d<'le bizantine descoperite în regiunile extracarpatice să aib~I o strînsil corelaţie cu populaţia slavă. Justinian şi chiar Justin al IJ.1ee1 şi apoi emisiunile de aur şi
argint din perioada IvJamiciu Tiberiu - Constantin al IV-lea
Bogonatul, în rîndul dirora s-ar putea include eventual şi
tezaurele de la Priseaca şiCalaţi atribuindu-le triburilor sla-·
ve cu toate că nu putem şti cu siguranţă care dintre aceste
piese au putut fi manipulate ele migratori.
Situaţia concretă de la qraniţa imperiului la
sfîrşitul
anului 602, oddt<l. cu venire<: pe tron a lui Focas este materializată în existenţa doM a 56 de exemplare în Dobrogea.
Coeficient 1l es~e totuşi sunflio1 celui lui Mauriciu Tibenu,
7 faţă de 6,65, dar aYînd î~ vedere doar cei opt ani de domnie ai lui Focas fclţ~ de cei 2ll de ani ai lui Mauriciu Tiberiu, situaţia pare normal[;. Se observă şi o uşoară creştere
a valorii monedei ea încndrîndu-se totuşi în realităţile circulaţiei me>netare existente începînd cu a doua parte a domniei lui Tiberiu al II-Jea Constantin.
1
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fn vechea Dade, sih.rnţie normală, dacă ne gîndim că
slavii emu în continuare un obstacol în cale.a .relaţiilor cu
imperiul. Doar l Jl;Onede cipc.rţinînd emisiunilor lui Focas,
de remarcat ·însă prezenţa a trei monede de aur şi a şapte
monede de bronz în tezaur.
După 610, pe tronul imperiului se perindă Heraclius şi
familia sa, pe o perioadă. de 30 de ani. (611-641). Cele 24
de exemplare dt-scoperite în Dobrogea pe parcursul
celor
trei decenii dau un coeficient foarte slab, 0,8. Privind în ansamblu situdţir1 coeficientul <' tribuit perioadei lui Heraclius
-este cel m<1.i apropiat de cel a lui Anastasius, cel de l,57,
exact cu 129 rle ani în urm0. Coeficientul de 0,8 explică
credem starea deplorabilă. in ccire se aflau finanţele imperiului alăturatii anarhiei cu rnre era confruntat statul bizantin.
·Paradoxal, în nordul Dunării sint descoperite 30 de mo'ned~.
număr ce depăşeşte pe cel ele: z,1 de descoperiri din Dobro.gea. Cele patru moned~ de aur şi patru de argint, alături de
20 de bronzi descoperile in tezaur par să susţină ideea că
prezenţa lor în vechea Dncie s-ar datora în primul
rind
populaţiei slave.
Siti.1.'ltie similară şi dt>-d lungul domniei destul de îndelungate a lui Constans cil II-lea. ln nordul Dunării 22 de monede, două fiind de aur, in timp ce în Dobrogea o q.dev;irată curiozitate, numai J <:':xemplare pe un spaţiu de timp de
27 de ani cu cd mai slab coeficient, 0,11.
ln general se poate llr?:nări pe diagramele cu descoperiri
şi datarea m0nedelor, c<l după 615--616 avem de-a face cu o
raritate a moneclelor de bronz, fapt ce demonstrează o continuă pătrundere a lrnmerarului bizantin, fie el şi intermitent
în Dobrogea.
Pe an5an:l:lu. în funcţie de atelierul de emisie al monedei se poate observa cci in timpul lui Anastasius emiteau
doar două at?!iere, Comlanlinopolul şi cel de la Nicomedia
ca -peste v sută de .mi dup:i folosirea unor ateliere ca cele
de la Cyzic. Antiochia, Cnrtagina, Alexandria, să se observe că în timpul lui Conslcll1.j avem de-a face doar cu acti-vitaterl atelierului de la Consiantinopol.
In fin;;il cîteva concluzii legnte de circulaţia monedelor
-pe parcursul secolelor V !':>i VI. Se pare că mersul firesc şi
ascendent al circu)Clţiei monetare între Anastasius şi Justin
al Ii-lea, precum şi r~;spincli1·ea monedelor pe întreg teritoriul
nord dunărean o.r îndreptăţi părerea că o bună parte dintre
c)
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emisiunile bizanţului ar fi legate de existenţa
populaţiei
romanice. In sprijinul a.cestei idei ar veni şi prezenţa unei
masive cantWiţ~ ele rnonerle de bronz faţă de cele de aur şi
cele de argint. Tezaure îngropate înainte de Mauriciu Tiberiu
nu se cunosc decît trei. două în timpul lui Justin I şi unul în
timpul lui Justin al H-le11. De lu. Justinian nu a fost descoperit pînă în pre:tent nici un tezaur.
Comparînd coeficientul Vâlorii exprimate de moneda de
bronz ce pătrunde în mediP pe piaţă în fiecare an al unei
domnii, în D0bro~1ea şi în zone! nord dunăreană se observă
în ansamblu unele similitudini.
Atît în Dobroqea cit şi în vechea Dacie valoarea cea mai
ridicată a coeficiPntului dP pătrundere este deţinută de domnia lui Justin al !I-lea 21.5 în Dobrogea şi respectiv 'l,15
în vechea Dr!Cie. In continuare situaţia suferă unele modificări care în principiu au la bază cauze generate fie de luptele de la grani ta imperiului în cazul vechii Dacii romane fie
cauze datorate instabilităţii administraţiei imperiului sau a
inflaţiei existente pe teritoriul imperiului bizantin de-a lungul
secolelor V şi V J.
foritorlul NORD DUNĂREAN

DOBROGEA

Locul
Jcupat

Impăratul şi

nr.
<le monede

Coefi- Coe!i ·
cient cient

Impăratul şi

nr.

de monede

Locul
ocupai

7 Anaslil<;ius
2,9 0,75
Anastasius
9
.............~:~--~~-':!.'_1_p_!,_~~Q-~!~.i.......................... ··············--~~----':-~~~P.!:J..1_?. ...~-~! .................. 2
Justin I
11,8
4
Justin I
3
.............1_~?. .. ~~.:-~J?.~:!.~... ?:~~---····················· ................ ~?. ...':.~~~-P.!:l~ ... ?:~!.....................
Justinian
7,71
2,10
Justinian
5

····················-··················································-···----~~.:'-'em~j}~---~-~L_______ _
Justin al II-iea

21,15

7,15

Justin al II-iea

--··-··---~?.~--~~!:~PL!.!~---~!!L_________________ ············---~~---~~~~P.1:.n~.--?:~!...................
5

Tiberiu II Const.

6,75

G,22

Tiberiu II Const.

.2

·--·····---~?....:.l!:~-~-P.!:i~---~-1:1-~---·-··-················-·----?5 e~empl:~~~~----6

Mauriciu Tiberiu

6,65

2,25

Muuriciu Tiberiu

4

_________?.?...~~ell!_P.!J~?--~~-~----------------..'.1.~. exempl:8_~-~':1i_ _ __
4

Focas

7

1,fl7

Focas

6

-------~0..::~_:!.:~P.!:~~-~:i_i________________ .!2~~-:-~J?LL~-~~~
8 I-Ieraclius şi fam.
0,81
Heraclius şi fam.
7
__________ 3_~---'=~-fl~_P.!:~~Q-~!~-~-------·-···-·--·-··-----3_?__ ~xemp_l_:[~-~---~-':1.~--------9 Constans al II-iea O, 11
Constans al Ii-lea
a
3 exempl. /27 ani
22 exempl./27 ani
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Se poate observa pc pdma jumătate a graficuiuî că oJa..cu înceµutul pătrunderii monedei bizantine pe teritori.ul
nord dunărean. procentele corespunzătoare teritoriului din
stînga Dunării sînt inferioare celor din Dobrogea, ele crescînd progres.iv odată cu strtnqerea contactelor. După venirea
şi staţionare"!. slavilor, coorohorn.tă cu o perioadă inflaţionistă
în imperiu, raportul pare s;J se schimbe (o singură excepţie
- Focas) în favoţ1.rea coeficientelor din vechea Dacie. In aceste conditii parc şi mai clar rolul pe care poate să-l aibă
in manipularea materialului monetar de către populaţia slavă, cit şi sitm•.iia î11corciuUi de la graniţa lmperiului, situatie
marcată şi de problemele de criză cu care este confruntat
imperiul.
Este .de asemenea probabil di plusul pe care-l au coeficienţii din v·ech<e>a Dacie, dnp.1 domnia lui Justin al Ii-lea, să
se datoreze şi aducerii monedelor la nord de Dunăre de că
tre populaţia slavă în urma incursiunilor destul de numeroase pe teritorh~l imperiului. Abici către sfîrşitul secolului VII
triburile slave p:tr să se scurg5. spre imperiu pe alte căi decît cele dobrogene. Coeficientul lui Focas pare să semnaleze
un ultim efort şi o ~t.Jbilizare relativă a situaţiei destul de
complicatJ. în faţa valurilor de migraţie. Apoi Dob:rogea se
pare di int<i într-o fazi:i ir..ai grea, circulaţia monetară cu·noscînd un regres insemnat.
Pentru vechea Dacie romană, domnia lui Focas pare să
se manifest~ în aceiaşi direcţi<-~ ca şi în cazul Dobrogei. Sta·bilitatea rel'ltiv~i de la grnnit<l duce la o scădere a coeficientului faţă de cel Enlerior cil ltii Mauriciu Tiberiu, 1,87 faţă
de 2,25. Un argument, credem noi, în plus este şi tezaurul
de la Voineşti tezaur in care întîlnim jumătate din piesele
emise de Focas şi 11 (din totalul de 30) emise de Heracliu5.
In plus locdlitatea Voineşti situată în judeţul Botoşani pare
să dea impresia unei st11vile în calea slavilor şi probabil o
oarecare doză de ci rc..imspecţie din partea triburilor migratoare.
Evident, cercetările 'iiloare vor putea confirma
sau
infirma aceste supoziţii. mai ales avînd în vedere intensele
săpături arhe".>logice ce vor da la iveală noi vestigii ce vor
întregii .imagir:ea istorică corespunzătoare perioadei discutate în lucrare.::i de faţă.
tă
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Reoertoriul localităţilor nord-dunărene unde au fost semnalate descopPriri de monede bizantine.
-

1 AU

Craiova
Cudalbi

-- Doroban\i -

Justin I

Arad

1 AE - tezaur BO manede (1956)

-

Firtaşu

-

Seica Mică - Sibiu 1 AE
Turnu-Severin
2 AE

-

Alimăneşti

-

Harghi!rt

-

Olt

Bacău

Celei Cudalbi

Olt

Horgeşti

- Bacău
- Vaslui
Neajlov - Ilfov

Huşi

Suceava
- Răduti -- Tr_ Severin
Justinian

1 AE - tezaur - vas
acoperit cu o piatră
1 AE

-

Transilvania

-

Apalina -

-

Bucureşti

-

Botoşana

-

Bratei

-

Reghin

L follis
1 follis
7 AE
15 AE
tezaur
1 AE
1 AE
1 AE

4 AE
2 AU
1 solid

neprecizat

1 AE

-

Suceav.1 1 AE
1 AE
neprecizat
2 OAE şi 1 AU

Fălticeni

Celei -

Olt

Drăgaica

1 solid

-

Dorohoi

neprecizat
4 AE şi 1 AU

-

Gropeni -

-

Horga Leu -

-

Mîrşani

Găeşti

Brăila

Vaslui

Iaşi

Dolj

-

Orlea -

-

Tr. Severin

1 AE

AE
AE

Dolj
-

1 OAE

Olt

AE
3 AE
7 AE
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Justinian

a1 ii-lea

„

--

Arad
Balta Verde
Celei - Olt
Ceptura-Prahova

-

Cimpulung Argeş
co-mi - Botoşani

-

Dobruş·a

-

Girgita Gropeni · -

-

VllceR

-

Gearmăta

foÎlis
1 AE
14 AE
1 AE
1 follis
1 AE
1 AE

Timi5 1 follis
Dolj
7 AE
Brăila
37 AE -

-- Horga -·Vaslui
- Orlea - Olt

1 AE
7 AE.

Tiberiu II

-- Celei -

3 AE

ConsMntin

--

Insula Banului
Movlleni - Galati
Turnu Severin
Unirea_,__Ialoailta

-

Fostul jud.

Mauriciu Tiberiu

Foncas

Olt

Vlaşca

- Celei - Olt
- Comăneşti - Bacău
- Domneşti - Ilfov
- Firtuşu - HarghitJ
- Hoghizi - Braşov
- Orlea - Olt
Badu
- Horgeşti - Turnu Severin
Galdti
- Movileni
-

Celei Săbed

-

Ţintăreni

Mureş

-

1 AE

11 AE -

tezaur

2 AE
4 AE

I AE

8 AE
1 AE
1 AU
1 AE - tezaur 1 solid şi 1 AE
4 AE
tezaur - 1986
3 AE
15 AE - tezaur

1831

AE

Olt
-

tezaur

Gorj

follis
follis - de la M:rnriciu Tibe;iu surfrapat în
Constantinopol în timpul
lui Focas
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Heraclius

şi

familia

Alexan.jria
-

Constans al Ii-lea

solid

Comăneşti

-

Bacău

1 AE

Craiova

1 AE

Dorohoi
Fălticeni

neprecizat
neprecizat

Firtuşu

1 AE -

- Gala\i
-- Huşi

3 AG

-

Oltenita

1 AE

-

Seitiu -

-

Voineşti

1 AE

Arad
Va~J;ii

-

-- Beba Veche
-

Galaţi

--

Orţişoara

1831

1 AE
11 AE -

tezaur

1 AE

4 AE

-

Ti:niş

1 AU
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CORNEA BRAILOIU ŞI ALŢI COLABORATORI
GORJENI AI DOMNITORULUI
CONSTANTIN BRINCOVEANU
VASILE MARINOIU

La cumpăna dintre secolele al XVIi-lea şi al XVIII-h~a.
istoria românilor este marcată de proeminenta personalitate
a domnitorului Ţării Româneşti, Constantin Brîncoveanu, de
la a cărui urcare pe tron s-au împlinit în anul 1988, la sfîrşitul lunii octombrie, 300 de ani.
Timp de mai bine de un sfert de veac, în condiţiile accentuării decăderii Imperiului Otoman şi ale deselor răz
boaie ce angajau marile imperii din vecinătatea ţării noastre, Constantin Brîncoveanu a reuşit să-i menţină poziţia
autonomă, ba mai mult, să transforme Ţara Românească într-un important centru diplomatic şi într-unul de luptă împotriva asupririi turceşti.
Tot în această perioadă au loc pe plan intern, numeroase transformări în structura economică şi socială, o multitudine de evenimente politice dar şi o bogată activitate în
domeniul cultural şi artistic. Toate acestea s-au datorat în
primul rînd progresului economic pe care-l înregistra ţara,
originalităţii metodelor politice folosite de domnitor (supleţe şi abilitate), dar şi faptului că acesta era înzestrat cu o
vie inteligenţă şi aleasă cultură.
Nu putea totuşi să-şi îndeplinească atribuţiile largi şi
complexe fării concursul colabm atorilor săi, pe primul plăn
situîndu-se rudele sale, Cantacuzinii şi Cornea Brăiloiu. Un
rol important l-au avut şi alţi colaboratori din Gorj.
Sînt consemnaţi în izvoarele scrise ale timpului, alături
de Cornea Brăiloiu, Barbu Brăiloiu spătar al doilea, fiul lui
Cornea, Nicola şi Matei Glogoveanu, Barbu şi Stoica Bengescu, Barbu Urdăreanu etc.
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Nicola Glogoveanu, originar din Glogova1 (judeţul Gorj),
începe cariera politică în primii ani ai domniei lui Constantin Brîncoveanu, fiind numit mare căpitan de Cerneti.
Se remarcă, mai ales, în perioada incursiunilor armatelor impdiale habsburgice din anii 1689-1690, cînd se opune acest0ra la Cerneţi. In 1710 ajunge la marea dregătorie de mare
stolnic.
Fratele său, Matei Giogoveanu îşi începe cariera politică în aceea~i perioad~î. dar el va avea un rol
deosebit
mai ales în timpul stăpînirii Olteniei de către austrieci, cînd
va ajunge şi consilier împărătesc.
Un alt membru al familiei Glogoveanu, Ivan, este aminlit în 1695 ca spătar şi apoi vistier.
Ca şi Nicola Glogoveanu, Barbu Bengescu şi apoi nepotul său Staico 2 , din Bengeşti (Gorj), îndeplinesc în timpul
domniei lui Constantin Brîncoveanu, funcţia de căpitan de
Cerneţi, avînd drept misiune apărarea graniţei sud-vestice
a Ţării Româneşti împotriva invadatorilor, graniţă mult solicitată în perioada războaielor austro-turce.
într-un zapis de cumpărătură de pămînt, din 20 august
1713, Staico Bengescu era amintit ca postelnic al doilea.
Alt colaborator gorjean al domnitorului Constantin Brîncoveanu a fost Barbu Urdăreanu:i, din Urdari. El era fiul marelui sluger Preda Urdăreanu. S-a căsătorit cu Elina, fiica
rl.omnitorului Şerban Cantacuzino, care l-a făcut mare dreqător. Deţine în perioada 1678-1686 dregătoria de paharnic al doilea, pentru ca în timpul domniei lui Constantin
Drincoveanu să fie numit mare paharnic, titlu cu care este
amintit pînă în 1704. 4
Dar, unul dintre cei mai importanţi sfetnici şi colaboratori ai lui Constantin vodă Brîncoveanu, a fost Cornea Brăi·
loiu, originar din Gorj, rudă prin alianţă cu domnitorul (soacra fiului său Dumitraşcu - Dositei - Brăiloiu, Maria Milescu băneasa era vară primară cu Constantin Brîncoveanu)'.
Intr-un document din 11 iunie 1691, i se spunea şi Cornea Drăgoianu, iar tatălui său, Barbu căpitan, într-un document din 29 mai 1671 i se zicea de asemenea „ot Drăgoiani",
după satul unde îşi avea reşedinţa. Cornea şi-a luat numele
ele Brăiloiu probabil de la faptul că a participat de mai multe ori la hotărnicia teritoriului raialei Brăila.
S-a născut în prima jumătate a secolului al XVII-lea.
1şi începe cariera politică încă de tînăr, fiind amintit ca posişi
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telnic al doilea (1671-1678), sluger şi apoi mare siu:ger·
( 1G86---"'-1688). 6
Bine pregătit şi îhzestrat pentru viaţă şi pentru treburile
politice, bun orator, el este preţuit de Constantin Bi'înco'"
\'eanu, care îl menţine la curte în momentul venirii lui ca
domn, numindu-l în înalte dregătorii: rhaFe agă (1689-1690)~
mdre paharnic (1690-1695) şi cuhninînd cu numirea lui ca
m:ue ban al Craiovei. a doua dregătorie după domnitor
(martie 1695 - 13 iulie 1705), adiC:ă pină la sJîrşitul vieţii
sale.' In grelele momente ale anului 1703 şi la începutul anului 1705, banul Cornea Brăiloiu este numit capuchehaie la
Poartă, adică reprezentantul domnitorului în capitala Imperiului Otoman. 8
Stăpîn a numeroase sate, fie prin moştenire, fie prin
cumpărare, Cornea Brăiloiu, era unul dintre cei mai bogaţi
hoieri ai Ţării Româneşti. Majoritatea moşiilor le deţinea în
Gorj, de unde era originar: Drăgoienii, Vădenii, PreajbR,
Pişteşti, Bălăneştii, Curtişoara, Zorleştii, Aninoasa, Turci"
neştiL Stăneştii, Jupîneştii, Bolboşii, Borăscu etc., dar multe
Ie deţinea şi în judeţele limitrofe, Mehedinţi şi Dolj, iar altele chiar în Ilfov şi Ialomiţa.
Influenţat de ctitoriile domnitorului, marele ban îşi ridica în anii 1698-1700, vestitul ansamblu arhitectural de la
V adeni (azi în componenţa municipiului Tîrgu-Jiu). In documentul din 10 martie 1700, Constantin Brîncoveanu arată
că marele bah Cornea Brăiloiu „„. fiind temeiul stremoşu
siîu Barbului cluca acolo„„ au pus nevoinţă cu multă cheltuială de au făcut iar temei acolo, cu case de piatră şi cu
pimniţe iar qe piatră şi cu biserică „.şi alte drese ce trebuiesc împrejurul caselor". Pe locul unde a construit casa se
găsea încă „„. pimniţa cea de piatră„." a strămoşului său
lJarbu clucerul.u
Strămoşul său, Barbu clucerul este amintit într-un document din 12 august 1595 cu numele de Barbu din Drăgo
ieni, avînd atunci dregătorie d~ postelnic şi fiind amintit ta
feciorul lui Benga din Tg.-Jiu.w Intr-un alt alt document din
9 august 1596; Mihai Viteazul întăreşte actul de cumpărare
a moşiilor Drăgoieni şi Vădeni de către Barbu clucerul. 11
Strănepotul său, Cornea Brăiloiu, ia parte la :mai toate
It1atile evehimente politice din primii 17 ani ai frămîntatei
domnii a lui Constantin Brîncoveanu.
Cele mai hn.portante izvoare scrise care consemnează
participarea sa la aceste evenimente stnt: Cronica logofă-
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tului Radu Greceanu, Cronica anonimă despre Brîncoveanu.
Cronica lui Radu Popescu, precum şi lnsemnările de taină
ale lui Brîncoveanu.
Incă din toamna anului 1689, marele agă Cornea Brăi
loiu era trimis în solie împreună cu Şerban Greceanu vel
logofăt, la Cladova în la9ărul lui Ludovic principe de Bdden, comandantul oastei imperiale austriece, „„.cu mare
jalbă şi cu multă rugăciune ca să nu vie în ţară.„", arătind
şi în tot chipul dovedind neputinţa ţării, „„.cum că n-au loc
nicăieri în ţară a sta să se apere, cînd vreo vreme de primejdie ar fi dispre vrăjmaşii lor, nefiind cetăţi„. că doar
s-ar conteni să nu vie în ţară". 12 La îndemnul lui Constantin aga Bălăceanu ce se găsea în tabăra austriacă, aceştii'!.
au respins cererile solilor, Şerban Greceanu intorcîndu-se
pentru a raporta voievodului rezultatul soliei. Cornea Brăi
loiu a mai rămas în tabăra austriacă pentru a-i determin.:i
pc aceştia să-şi schimbe hotărîrea şi de unde îi scria domnitorului Constantin Brîncoveanu mişcările trupelor habsburgice ce trecuseră Dunărea la Cerneţi şi înaintau spre
Craiova. In această situaţie, domnul trimite o nouă solie din
care făceau parte Diicu Rudeanu mare clucer, Constantin
Ştirbei mare sluger şi Preda Brătăşanu mare pitar cărora
li se adaugă Cornea Brăiloiu „„.iarăşi cu rugăciuni şi cu fă
găduieli de dare, ca doară s-ar conteni, să se întoarcă„., să
11u cază ţara la primejdie, de vreme ce în ţară vor şădea ei,
atuncea şi turcii, şi tătarii în ţară vor intra. Deci aducîndu-să
dtîta samă de oşti într-această ticăloasă ţară şi atîta rele
viind pre ea, ce alta să aştepta, fără istovul pustirii ei..." 13
Nici această solie nu a avut succes şi ţara a fost nevoită
să-i adăpostească şi să-i hrănească în timpul iernii 16891690.
In toamna şi iarna anului 1690, Cornea Brăiloiu, deve·
nit între timp mare paharnic, este trimis de domnitor să oprească incursiunile unor bande de unguri, ce jefuiau în Oltenia, fiind ajutat de Cernica mare armaş cu mai mulţi slujitori.
In 1691 relaţiile austro-române devin deosebit de active. In această perioadă Constantin Brîncoveanu îl trimite
pe Cornea Brăiloiu mare paharnic în solie la Viena la împăratul Leopold. După ce fu primit de împărat, unde activitalea sa diplomatică avu succes, se reîntoarce în ţară şi remite domnului condiţiile de alianţă cu Imperiul habsburgic.

47
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

in octombrie 1693 „ ... gătit-au niădi-sa pe fiica mări.i-saÎe
(domniţa Maria) cu toate cele vrednice cuvioase şi domneşti cinsti şi orînduiale, şi împreună cu cinstite şi mari
obraze o au trimis ... " la Iaşi unde a avut loc, la 5 noiembrie,
căsătoria cu Constantin Duca domnul Moldovei. Printre
„cin'>tite şi mari obraze" se Hăsea şi omul său de mare
încredere, paharnicul Cornea Brăiloiu, care alături de mama

Brincoveanului şi de ceilalţi boieri, a fost primit „ ... cu cinste şi cu pompe mari..., iar după săvîrşitul nunţii, boierii iard.şi, ... s-au întors ... la Bucureşti". •
Peste un an, în 1694, „ ... rînduit-au mării-sa o seamă de
toieri, de i-au trimis la Poartă ... ", printre aceştia bineînţe
les şi pe marele paharnic Cornea Brăiloiu, „ ... a cărora trimitere era ca să facă jalbă şi plîngere la împărăţie pentru
siJ.hiciunea şi multul păs al ţării... şi pentru a tătarilor căl
cdre, ce în toţi anii ţării făcea, şi nici cu pocloanile şi dă
rile domniia mai putea să biruiască ;" 15
Prima ştire referitoarn la numirea ca ban al Craiovei a
lui Cornea Brăiloiu, o avem din a doua jumătate a lunii martiE. 1695, cînd domnitorul Constantin Brîncoveanu primi de
la Poartă ordin de a reface şi întări cetatea Cladova şi să
strîngă mari cantită.ţi de alimente în vederea deschiderii
oslilităţilor cu austriecii. Atunci trimise poruncă banului
Cornea ca să meargă „... cu ţara despre Mehedinţi, la cetate:a Cladovei să se apuce să o facă". Domnitorul se deplasedză personal la Cladova, unde dă dispoziţii b:mului ca lucrările de fortificaţii să înceapă, ca să nu-şi atragă minia
J•orţii, dar într-un ritm lernt, ca să nu supere nici pe imperiali cu care ducea tratative şi care-i conferiseră, încă de LI
30 ianuarie 1695, rangul de principe al imperiului,16 avînd
dreptul să poarte titlul de „Ilustrissimus" pentru servicii-le
făcute Curţii din Viena în timpul războaielor cu turcii.
După cîştigarea bătăliei de la Lugoj, sultanul anunţă pe
domn că va trece prin Ţara Românească. Constantin Brîncoveanu consemna laconic în Insemnările sale de taină :
„7204 septembrie 18 - miercuri, mi-au venit veaste de la
Cornea vel ban, de la Cerneţi, că pogoară Impăratul Sultan
Mustafa de la Ruşava (Orşova) să treacă pen ţară, să meargd. la Nicopol" 17 , şi mai departe „ .. în septembrie 20, .... ne-au
venit ferman să mergem înaintea Impăratului", iar în octombrie 3, „ ... jo-i am trecut Oltul pe la Turnu şi au trecut Impă14
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ratul

Dunărea,

t~rul

primeşte

de au mers la Nicopol. La Turnu, domnifirman de nouă domnie.
In timpul venirii sultanului la Cerneţi are loc vestitul
episod neplăcm al întîlnirii banului Cornea cu musaipul (consilierul intim al sultanului), hadăm-saipu (eunuc negru), de
l<ae se sperie „„.şi au luat crîngul în cap", deşi în general
l~i. arată cronicarul, „„.mare politie (purtare cuviincioasă)
avea cu tot felul de neamuri de limbi (popoare), mai vîrtos
fond politie cu turcii" 18•
In 1697, in timpul războiului austro-turc, domnitorul
Constantin Brîncoveanu este nevoit să se deplaseze cu oasted la Cerneţi pentru paza graniţelor ţării. In aceste împrejurări, în perioada lunilor august-septembrie domnitorul a
fost oaspetele lui Cornea Brăiloiu, la Ţînţăreni şi Vădeni.
unde acesta din urmă avea moşii.w
Ca urmare a cerinţelor impuse de Poartă pentru susţi
nerea războaielor cu austriecii, Ţara Românească avea de
înfruntat mari greutăţi economice şi financiare. In acest
scop, în februarie 1699, Constantin vodă trimite la Poartă 0
delegaţie de boieri in frunte cu omul său de mare încredere,
marele ban Cornea Brăiloiu, să arate „gravele lipsuri ale
săracilor pămînteni şi ale ţării". Delegaţia ceru ca ţara Sd
fie scutită în următorii doi ani de plata haraciului, întrucit
acesta fusese avansat visteriei împărăteşti de mai multă vreme, iar cit priveşte datoriile viitoare, avînd în vedere vremurile de pace, su fie micşorate. Sultanul acceptă şi porunci
„tefderdarului ca să nu mai orînduiască ţara să dea ceva pîr.1 în doi ani, ca să se umple socoteala banilor ce dedese
mai mulţi în trecuţii ani". Succesul deosebit repurtat de so·
lie l-a determinat pe sultan, în aprilie 1699, ca „pentru multa slujbă ce au slujit măria-sa" să-l dăruiască „cu hatişerif
ca pînă va avea zile s3 domnească acest pămînt al ţării".~"
Izbînda aceasta a produs mare bucurie în sufletul domnitorului şi ale credincioşilor lui.
In însemnările de taină, domnul consemna la 6 aprilie
1699 „„.au venit vei ban (Cornea Brăiloiu) i vei spătar, i vei
postelnic i Jane vătaf de la Poartă, aducînd ferman de haraci. să nu se mai rînduiască pînă la anul", iar peste o săp
tămină, la 13 aprilie, „„.a sosit şi aga (Osman) de la lmpă
rătie cu hatişerif i caft<m". 21 Alături de domn au fost îmbră
caţi cu caftan şi alţi 24 de boieri, printre care şi marele ban.
Cîteva luni mai tîrziu, la 20 iulie 1699, banul Cornea
Brăiloiu ajungînd la o vîrstă înaintată (în jur de 60 de anii.
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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la îndemnul mitropolitului Teodosie şi a lui Atanasie, eg'u·
menul mănăstirii Tismana şi după pilda înaintaşilor săi, dă
ruia mănăstirii Tismana „averi mişcătoare şi nemişcătoare".
PE lingă aceste averi. el este şi ctitorul caselor egumeneşti
şi al unor chilii ce se stricaseră. Mai donează mănăstirii o
cădelniţă de argint de Veneţia. Actul de donaţie arată : „Cu
vrerea lui D-zeu şi cu îndemnarea sf. Nicodim cugetat-am
dintru toată inima mea ca să ajutăm şi să întărim cu ce am
putea la sf. mănăstirea Tismana fiindu-mi îndemnătoru şi
siinţia sa părintele Vlădica chir Teodosie şi părintele AthaIlCISie, egumenul sfintei mănăstiri, pentru că mai ajutorînd
~i mai înainte, părinţii noştri şi no.i cu ce am putut, iar după.
cc s-au pristăvit jupîneasa mea Stanca am lăsat cu sufletul
ei de o am îngropat la sfînta mănăstire, aşijderea şi eu am
cugetat şi am lăsat cu mare blestem asupra copiilor mici
după ce-mi va veni vremea de petrecanie să mă îngroape iar
ld sfînta mănăstire Tismana lingă soţia mea Stanca. Dirept
aceia m socotit de am ajutat şi am întărit la sfînta mănăs
tire Tismana cu această danie ce scrie în jos anume ca să
ne fie veacinică pomenire părinţilor noştri şi noao. Şi pentru
mdi adevărată credinţă am iscălit din jos ca să se crează.
Iulie 20, 7207. - Făcut-am întăi casele egumeneşti cu toată
cheltuiala noastră. Mai sînt nişte chilii stricate care am cu9etat să le facem iar noi din temelie păn(ă) la săvîrşit cu
toată cheltuiala noastră. Dat-am satul Trestenicul, tot hotarul, fiind lîngă Cernaţi şi fiind lîngă alte moşii ale mănăs
tirii, însă am dat satul fără rumâni. 10 boi de plug care sînt
acolo la Trestenic ; - 100 stupi care sînt iar la Trestenic ;
-- 100 oi cu miei de estimpu; - 10 vaci cu lapte, cu viţei
10 ; - 6 iape fătătoare însă, 3 iape cu mănji de estimpu şi
3 iape nefătate; - 1 armăsar să fie de treabă iapelor, care
tace capete 10 (Este vorba de 3 iepe + 3 mînji + 3 iepe nefătate + 1 armăsar, deci 10 capete) ; 1 cădelniţă de argmt de Veneţia; 1 sfită de lastră; 1 stihar de lastră; - 1
pereche de rucaviţi ; - 1 patrafir, 1 brîuşor ce să chiamă
pciaz. De aceia dar părinţilor acest(ea) am dat iar ami mult
e dum(din) dumneză(e)scu zăl tot vom mai da, iar acestea
le-am dat tot păntru că acolo lăsăm să mă îngropaţi. Iar de
mi s( ă) va întîmpla moarte, şi nevrînd copiii mei să mă aducă iar părintele igumenul şi cu toţi părinţii să mă aduceţi
âcolo la mănăstire că las cu mare blăstărn, şi jur în numele
lui D-zeu şi pentru roga lui st. Nicodim şi de voi putea, aduc
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oasele părinfifor miei iar acofo, tot să aibă pomenire c~
aln căutat sfînta mănăstire Şi o voi căuta. Aci arri scris cu
mina mea şi am iscălit, Cornea vel ban". Pe dosul filei, cu
litere mărunte : „Scris' îri· condica Tism{anei) nr. 666 opisn,
7 sinetu, Anul 7207, iulie 20 (1699)". 22
D'L1pJ. întocmirea diatei către mănăstirea Tis·mana este
amintit ctitor al mănăstirii Ţînţăreni, iar prin actul din 10
martie 1700 ca realizator al vestitului ansamblu arhitectural de la Vădeni, principala sa reşedinţă „unde îşi are temeiul şi casele".
Irt anul 1701 este din nou solicitat de domnitor să însa~
ţeastă la Focşani pe boierii moldoveni, pribegi în Ţara Românească, pe care îi împacă cu Constantin Duca vodă, ginerele lui Constantin Brîncovcanu.
Irt anul următor, la 20 septembrie 1702, este trimis din
nou de domnitor la Poartă, împreună cu Mihai Cantacuzino
vel spătar şi Bunea Crădişteanu vel comis, pentru a duce
daruri noului vizir, Mustafa Taltaban, apreciat de stolnicul
Constantin Cantacuzino ca „turc crud şi lacom", „ ... rugindu-l
s~i-i fie milă de ţară", care rugăminţi „le-au primit şi au fă
găduit că vor ciiuta şi vor socoti de vor face cele ce se cuvin" .2J Marele ban Cornea Brăiloiu şi Mihai Cantacuzino
vor rămîne apoi la Poartă pînă în primăvara anu-lui 1703,
pentru folosul şi „ ... trebile ţării".
In aprilie 1703 situaţia domnitorului Constantin Brîncoveanu devine critică, ca urmare a uneltirilor unei grupări
adverse susţinute de marele dragoman Alexcmdru Mavrocordat. Aceştia nu erau suficient de puternici pentru a-l îngrijora pe domnitor. Totuşi, un fapt, modest în aparenţă, av2a să dea curaj duşmanilor săi. Muftiul Feiz Ullab Efendi.
disătorindu-şi fiica, avea nevoie de bani, pe care se hotărî
să-i ceară (50 de pungi) domnitorului Ţării Româneşti, chipurile, pentru faptul că acesta i-ar fi datorat din perioada
cînd i-a fost învăţăcel. Dar voievodul sfătuit de Cornea Brăi
Joiu, refi.rză cu indignare cererea muftiului. Acesta, la rîndnl sfo, se adresează vizirului, determinîndu-1 să-l cheme
Li Adrianopol, capitala din acel moment a Imperiului Otoman. Ştirea produse S;Jaimă şi derută la curtea lui Constantin Brîncovcanu. In faţa realităţii, domnul apelează din nou
la serviciile marelui ban. O solie formată din Cornea Brăilo
iu, DUcu vel logof5.t, Mihai Cantacuzino şi Preda Pîrşcovea
nu cu scopul de a aplana conflictul. Cronicarul Radu Gre24
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teartu mai spune că ei „.„trebuiau să găs:=ască pă la priiateni bani şi scule scumpe de cele ce sîntu de treaba darurilor, atît împăratului cît şi a celor mai denlăuntru şi den afara· .25 Incep tratativele în culise. Se fac mari cheltuieli, se promit sume uriaşe. In cele din urmă datorită tactului şi abiliUlţii domnului şi solilor, dar mai ales banilor şi darurilor,
Constantin Brîncoveanu cîştigă încrederea marilor dregători
turci, iar în schimbul dublării haraciului, ce va fi primit totuşi „cu multă voie rea a mării sale", sultanul îi reînnoieşte
domnia şi tronul Ţării Româneşti pe viaţă. Este primit de
vizir şi apoi de sultan şi îmbrăcat cu caftan nou de domnie,
împreună cu alţi 30 de boieri, printre care şi marele ban
Cornea Brăiloiu. 26
N-au trecut decît cîteva luni şi la începutul anului 1704,
cdată cu numirea noului vizir Hasan paşa, conform obiceiului, este trimisă o solie „cu mari daruri". Solia era compusă din marele ban Cornea Brăiloiu şi marele paharnic
Ştefan Cantacuzino. Ei aveau sarcina să rezolve totodată şi
situaţia creată domnitorului de către Toma Cantacuzino. Lă
sa L capuchehaie la Adrianopol după 1703, acesta începuse
su ducă o politică tot mai independentă, nemairespcctînd indicaţiile domnitorului.
Ducînd la bun sfîrşit misiunile încredinţ&te şi avînd mare încredere în el, domnitorul Constantin Brîncoveanu 11
numeşte capuchehaie, din nou, la Poartă la 15 ianuarie 170:)
împreună cu Ştefan Cantacuzino, „purtători de grijă ţării"Y
După cîteva luni „fiind de atîta vreme duşi la Poartă pentru
trebile ţării şi ale domnii, ca să-şi vie acasă au socotit „. iar
la iulie 5 dni, au sosit vel ban i vel paharnic, de la Ţarigrad
pre cari domnul blînd priimindu-i şi bine, pentru slujbele
lor i-au dăruit". 28
La o săptămînă ele la venirea de la Poartă, marele ban
Cornea Brăiloiu murea în scaunul băniei, la Craiova. Necrologul său scris de Tănase Dascălul din Craiova arată:
. lnsemnăm ca să se ştie de prestăvirea a bunului şi blagocr>stivului boiariu, dumnealui Cornea vel ban Brăiloiu, carele în via.ţii sa cu multU slujbil dreaptă şi cu mare osîrdi<>.
credincioasă au slujit domnului său, Io Costandin Basarab
voevoda şi de mare ajutor au fost şi ţării fiind trimis în
multe rînduri la Ţarigrad şi la Odrii la împărăţie, de au făcut
multe jalbe pentru ticăloasa ţară aceasta şi pentru săracii
de creştini şi pre a sa nevoinţă, cu multe bunătăţi s-au ară52
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tat şi multe u~urări tării au focut şi de m.ulti vrăjmaşi bi~
tara au păzit şi pre domnul său cit au fost în viata lui, bine
l~au odihnit. Iar cînd au fost într-al 17 an de la domniia acestui blagocestiv şi de Hristos bun crec:Iincios d.omn Jo
Constandin voevod, fiind trimis la scaunul său Ia Craiova.
1-au lovit obşteasca boală a morţii şi cunoscînd-oş că va
să1 fie sfîrşitul vieţii sale, chematu-s-au toţi fiii săi şi featete sale, a.nume Barbu spătar, Dumitraşco postelnic, Matei
spătar, coconul Constandin i coconul Cornea i Vasile Monahul, Marica Argetoianca, Neacşa căpităneasa za dără
uantL Şi aşa fiind toţi adunaţi împrejurul lui pre toţi i-au înv~tat cu bune şi dulci învăţături şi bine casa ş-au aşăzat şi
o ati chivernisit. Şi cind au fost la iulie în 13 dni, într-o
Veneri la vremea chindii, sufletul în mîna îngerului lui
D-zeu ş-au dat. A dooa zi, Sîmbătă, în tron trupul l-au aşă
zat şi părintele chir Athanasie egumenul sfinţii mănăstiri
Tismana împreună cu cucernicul întru eromonahi chir Pahomie, carele multe călătorii au făcut cu dumnealui la Ţa
rigrad şi la Odrii, avîndu-1 rugător către D-zeu şi cu mulţi
me de egumeni şi de preoţi la sf. mănăstire Tismana l-au
dus. Şi cînd au fost marţi la 8 ciasuri de zi, începînd pogrebania, aşa în vederea multor, deasupra trupului său în cer
mare şi luminată stea s-au văzut şi pînă s-au făcut slujba
pogrebanii, toţi la dînsa au privit şi după ce în pămînt s-au
dStrucat, steaua nu s-au mai văzut. In veci să fie pomenirea
lui Cornea Brăiioiu vel ban Cralevskii, carele prea era vestit şi de toti ştiut şi lăudat, iar acum zace în pămînt şi cu
Hlrînă împresurat. La leat 7213, pis Tanasie Dascălul ot Craiova".29
Documentul are o importanţă deosebită, arătînd vasta
activitate diplomatică desfăşurată de banul Cornea Brăiloiu,
„carele în viaţa sa cu multă slujbă dreaptă şi cu mare osîrdie credincioasă au slujit domnului său„. şi de mare ajutor
au fost şi ţării".
Paralel cu activitatea diplomatică desfăşurată, marele
ba.n a avut şi o bogată activitate pe plan intern, atît din punct
de vedere administrativ cît şi judecătoresc. Incă de la nu~
mirea lui în înalta dregătorie documentele îl arată rezolvînd
diferite pricini, 30 luarea unor decizii administrative, emiterea
unor cărţi de volnicie sau autorizare pentru înfiinţarea de
Sdte etc. 31
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Prin moartea Îui Cornea Brăiioiu, ciomnitorui Consfart·
tin Brîncoveanu pierdea pe unul din cei mai pricepuţi, inteligenţi şi înţelepţi sfetnici şi colaboratori, la care mai mult
<le 16 ani găsise întotdeauna un sprijin preţios.
Prin toată activitatea sa Cornea Brăiloiu a lăsat, incontestabil, amintirea unuia din cele mai distinse personalităţi,
după stolnicul Constantin Cantacuzino, dar unul dintre cei
mai credincioşi şi realişti colaboratori care a ilustrat domnia strălucitoare a lui Constantin Brîncoveanu.
Fiii săi îi vor duce mai departe faima, ei avînd un rol
deosebit în lupta pentru independenţă de sub dominaţia turcească şi în conducerea Olteniei în timpul stăpînirii ei de
că.tre austrieci 1718-1739.

NOTE
Nicolae Stoicescu, Dicţionarul marilor dregători din Ţara Românească
~i Moldova, sec. XIV-XVII, Editura enciclopedică română, Bucureşti 1971, p. 186; O. Lecca, Genealogia familiilor boiereşti, Bucureşti 1899, pp. 248-250; Vezi şi Arh. St. Bucureşti, MDCLVIII/11
din 18 martie 1699 prirt care Nicola Glogoveanu căpitanul cumpără vie în Călceşti (Gj) cu 30 taleri.
2 Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 90; O. Lecca, op. cit., pp. 476-478.
3 Idem, p.
250.
1 Ibidem
5 Alexandru Ştefulescu, Gorjul istoric şi pitoresc, Tg.-Jiu, 1904, p. 311
şi 323.
G N. Stoicescu, op. cit., p. 121 ; O. Lecca, op. cit., pp. 84-89; Nicolae
Iorga, Istoria Românilor, voi. VI, Bucureşti 1938, p. 397.
7 Ibidem. Bănia constituia după domnia şi divanul domnesc din capitala
Ţării Româneşti, împreună cu boierii curţii sale şi mai tîrziu cu
divanul Craiovei, cea mai importantă dregătorie, cu atribuţii complexe administrative şi judecătoreşti in Oltenia. Anton Maria del
Chiaro, secretarul lui Constantin Brîncoveanu, arată că bănia este
„prima dregătorie după domn" - cf. Istoriei dreptului românesc,
voi. I, editura Academiei R.S. România, Bucureşti 1980, pp. 300301.
l
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"1"57__:158.
w "Cronicari munteni, II, ed. 1961. ·p. ·93.
~„ 'Idem,
p. 1Ol.
2! Insemnările de taină, .p. 22, .:ff. i125, 130).
2
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CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA DEZ.VOLTA:itEA

ECONOMICA ŞI SOCIALA A JUDEŢULUI GORJ
IN SECOLELE XVII-XVIII
GHEORGHE NICHIFOR

Este cunoscut faptul că dominaţia otomană a constituit
veacuri de-a rîndul un serios obstacol în dezvoltarea ţărilor
române, ceea ce a făcut ca acestea să rămînă „în urmă faţă
ele ţările din centrul şi apusul continentului, unde destrăma
rea orînduirii feudale, trecerea la capitalism şi închegarea
statelor naţionale s-au putut realiza cu mult înainte". 1
~
Cu toate acestea, în secolele XVII-XVIII, turcii au resimţit tot mai mult nevoia ca românii să producă peste linutele anterioare. situaţie demonstrată îndeosebi de marile
cantităţi
-:le produse cc liw.u drumul Constantinopolului.
Negativ rămîne faptul că, în condiţiile întăririi dominaţiei
uoiereşti şi otomane, populaţia nu va fi stimulată suficient
în intensificarea producţiei. Uneori, din aceleaşi motive ră
mîneau neexploatate bogăţiile subsolului. 2
In acest context se integrează organic şi viaţa economico-socială a Gorjului, judeţ ce constituie o străveche va•
tră de locuire a poporului român, el însuşi încununare a
unei evoluţii umane milenare pe aceste meleaguri. Natur:i.
reliefului, format din depresiuni întinse, acoperite cu ogoa·
re, păşuni şi păduri sau din dealuri şi munţi, a condiţionat
în mare măsură ocupaţiile de bază ale oamenilor acestor
locuri. Ca şi în restul ţării în secolele XVII-XVIII, majoritatea covîrşitoare a populaţiei se îndeletnicea cu agricultura şi creşterea vitelor.
Sporirea obligaţiilor către Poartă, precum şi procurare.'!.
unor cantităţi suplimentare de produse pentru aprovizionarea trupelor turceşti, tătărăşti sau austriece au condus la
mărirea suprafeţelor agricole cultivate şi la creşterea numărului de animale. Documentele vremii atestă, pentru ju-
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deţul Gorj, un lung şir de defrişări, nlcute atît din ordinul
boforilor, cît şi de ţăranii liberi. Desţelenirea pădurilor prin
ard'ere, cojire sau tăiere a dat multe hectare agriculturii şi
p:osibilitatea întemeierii de noi sate. Şi aici, ca pe întreg cuprinsul ţării. locurile desţelenite : Jarişte, Arsura, Lazul, Curi:itura, Secătura etc. au intrat în toponimia locală. Cu toate
acestea, pădurile acopereau cea mai mare parte a judeţului,
filnd unul din eI:ementele caracteristice ale peisajului geografic.
In secolele XVII-XVIII, agricultura înregistrează unele
progrese, pe lingă mărirea suprafeţelor cultivate şi datorită
cii"\<'.ersificării cul:tutilor. Se însămînţau griu, mei, orz, ovăz,
iar din a doua jumătate a secolului XVII soseşte şi în aceastd. zonă porumbul Griul continua să fie cereala care asigura
în bună parte hrana populaţiei. In Gorj o merţă de griu preţuia, la 1620, 90 de aspri şi, mai tirziu, în 1644, un obroc de
griu de 60 bani. 3 Un loc însemnat în hrana populaţiei îl deţinea meiul, lucru reieşit şi d'in spusele unui misionar catolic
ca.re afirma, la 1670, că „întreg acest popor se hrăneşte cu
µîine cie mei". 4
O dezvoltare apreciabilă cunoaşte viticultura, deoarece
produsele viţei-de-vie nu erau monopolizate de turci, cărora
Cor.anul le interzicea consumul vinului. 1n Gorj viţa-de-vie
e:r:a :r:isi..pilă pretutindeni, mai ales în poienile şi cmăturile
de· la marginea masivelor păduroase. Mai mult, aşa cum remarca austriacul Bawn, la 1778 se întîlnea din abundenţă
vi.ţă sălbatică, care, alături de pomi : peri, nuci, cireşi, da
imp:r:esia că munţii sînt nişte grădini frumoase. 5 Vinuri bune
erau. la Tismana, Runcu, Polovragi, Crasna, Negoieşti-Pri·
goria etc. 6 Renumite erau pivniţele de la Negoieşti~Prigoria,
această activitate fiind demonstrată aici de hrisoave întocmite la curţile lui Radu Vodă Mihnea, Gavril Movilă, Alexandru Ilia'Ş sau Matei Basarab. 7
Pomicultura în economia judeţului este şi ea la loc de
cinste, menţiunile privitoare la pometuri, livezi, grădini, în
actele de transmitere a proprietăţilor fiind frecvente.
In cadrul agriculturii, creşterea vitelor rămîne şi in aceste secole una din ocupaţiiJe de bază ale gorjenilor. Se
cresc oi, porci şi vite mari, într-un număr impresionant. Ma1ea amploare a creşterii vitelor se datoreşte şi unor măsuri
legislative, printre care dreptul de folosinţă asupra pămînturHer neculti;vate, care s-a menţinut pină către sfîrşitul se-

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

57

coluiu:i al xv'm-lea. in virtutea „obiceiului pămîntului'', ţă
ranii puteau creşte atîtea vite cîte ar fi dorit, numărul lor
nefiind limitat decît de posibilitatea de hrănire în timpul iernii.H Mai mult decît atît, în secolul XVII, unele păduri erau
c.1iar menajate, cum sînt cele de fag şi stejar, întrucît jirul
şi ghinda alcătuiau hrană pentru porci. Numărul acestora a
fost atît de mare, incit s-a ajuns la plata unei taxe numită
.,gh_indărit", De altfel, porcii nefiind ceruţi de către turci,
în virtutea aceloraşi interdicţii impuse de Coran, erau liberi
la. export, constituind unul dintre cele mai importante articole de vînzare peste graniţă.
Satele de moşteni din Gorj se numără printre. principalii exportatori de porci în Transilvania şi Ungaria.~ Un document din 1620 ne precizează că un anume Crăciun di•1
Găleşoaia vindea un porc cu 500 de aspri. 10 Alt hrisov, depistat recent la Ştefăneşti, menţionează procedeul utilizării
porcilor şi altor animale ca mijloc de plată în cumpărarea
de pămînt. „Şi apoi - spune printre altele acest documl:'nt
clin 1609 - a cumpărat Lupu o ocină la Ştefăneşti de la Viitru şi de la Socol, partea lor toată de la hotarele pentru doi.
cai buni şi pentru o vacă şi un bou şi 600 aspri şi pentru un
porc gras" .11 De remarcat că în Gorj un cal costa la începutul secolului XVII în jur de 1000 aspri, iar o vacă 600. ~
In secolul XVIII, terenurile cultivate se extind în dauna
pădurilor care încep a fi tăiate, nu sistematic, ci prin poienire, fără nici o reglementare, iar către 1800 dreptul de liberă folosinţă a pămîntului începe să fie îngrădit. Ţăranii nu
mai pot scoate la islaz decît un număr limitat de vite, în
timp ce stă.pinul îşi opreşte a patra parte din fîneaţă şi o
treime din suprafaţa cultivabilă, alcătuindu-şi un domeniu
rezervat a cărui valoare a dus la înmulţirea zilelor de clacă. :i
Creşterea albinelor cunoştea o mare dezvoltare, întrucît documentele amintesc de existenţa, printre oamenii domniei în Gorj a unor „mierari", care aveau misiunea de a
strînge din sate această dare. 14 Subliniem faptul că apele ce
străbat judeţul ofereau în această perioadă peşte din belşug locuitorilor săi. 1n 1601, Simion Movilă confirma mînăs
tirii Tismana stăpînire peste jumătate din veniturile unei
bălţi, act întărit mai tîrziu şi de Alexandru Iliaş. 15
Perioada de criză în care intră Imperiul otoman, începînd, de la sfîrşitul secolului al XVI-iea, a avut ca urmare
o relativă independenţă a ţărilor române în raport cu situa1

1
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ţia anterioară.

16

Această nouă stare de lucruri, a marcat încc:putul unei epoci de refacere a economiei provinciilor ro-

mâneşti.

In domeniul mineritului, izvoarele istorice demonstreaz6. o preocupare sporită. pentru extragerea metalelor. Principala localitate despre care avem ştiri dire~te în legătură
cu exploatarea fierului in Ţara Românească este Baia-de-Fier
din judeţul Gorj. Cel care dă un caracter organizat şi sistematic exploatării minereului de fier aici este Matei Basarab. Inţelegînd rolul pe care-l are exploatarea bogăţiilor mi11iere în realizarea unor importante venituri, la cîţiva ani
Jupă ce organizase exploatarea la minele de la Baia-de-Aramă, Matei Basarab s-a gîndit să procedeze la fel şi cu minele
de la Baia-de-Fier. In acest scop, el a silit pe proprietarii
Băii-de-Fier, boierii Danciul Pîrîianu şi Vlad Bîrsescu, să-i
Yîndă această proprietate, plătindu-le bani din visteria domnească.17 Prin urmare, mina a fost luată în exploatare de
domnie şi, după cum relatează Paul de Alep, s-a extras în
acest timp mult metal. 18 In secolul al XVIII-lea, extragerea
minereului în această localitate va decade, mai ales după
perioada ocupaţiei austriece. 19
Cum este cunoscut, în trecut aurul se exploata direct
din nisipul unor ape curgătoare. Se crede de către unii cercetători că printre rîurile din Oltenia din care se scotea aur
în această perioadă se numărau Gilortul şi Bistriţa.2°
Judeţul Gorj nu a beneficiat în trecut de un număr de
oraşe prea mare. Astfel, pe harta stolnicului C. Cantacuzino
de la 1700, din cele 23 de oraşe ale ţării, pentru Gorj este
consemnat numai Tg.-Jiul, căci Tîrgul Bengăi decăzuse la
situaţia de sat. La jumătatea secolului al XVIII-lea, progresînd, el va reapare din nou ca tîrg cu numele schimbat în
Tîrgul Gilortului şi apoi Tîrgu Cărbuneşti.~ Este vorba mai
degrabă de nişte sate-tîrguri, forme primitive ale vieţii urbane, care au apărut la contactul regiunilor naturale cu resursele economice complementare, pentru a-şi putea exercita rolul de piaţă comună în desfăşurarea produselor. Unele dintre ele, ca Tg.-Jiu„ Tg.-Cărbuneşti sau Brădiceni, au
avut o importanţă deosebită, pentru tîrgurile periodice de
vite, de toamnă şi de primăvară. Pe aici trecea şi unul dintre marile drumuri comercialen iar la Tg.-Jiu era vamă. :i
Oraşul reşedinţă, deşi veche aşezare, în secolele XVIIXVIII se deosebea, cum mărturisesc documentele, prea pu1

2
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tin de un sat mai răsărit. In harta lui Specht din 1790, el
apare, totuşi, ca un tîrg ceva mai dezvoltat, -născut pe malul
stîng al Jiului ,în lungul drumului comercial, la intersecţia
a numeroase alte căi de comunicaţii şi la vad de trecerea
peste Jiu. 21 Secolul al XVIII-lea a însemnat un serios pas
înainte pentru îmbunătătîrea stării materiale a unei anumite categorii de orăşeni, negustorimea, care are posibilitatea
să cumpere pămînt în afara oraşului, în satele învednate
cd : Dăneşti, Petreşti, Drăgoieni. Bălăneşti, mărindu-şi .a,stfel
nroprietatea funciară ; aceştia cumpără şi robi ţig-ani pentru
treburile gospodăreşti, după cum arat~ actele de vil)R:arecumpărare din acel timp. Mărfurile trebuincioase orăşenilor
se aduceau de la Braşov, se procurau din bîlciul'ile din alte
judeţe sau chiar din bîlciurile locale cunoscute, de altfel, în
toată Oltenia. 23
In 1722, Gorjul avea 195 de sate, constatîn<lu-se o creş
le_re numerică a lor în ~ doua jumătate a secolului al XVIIllea.2~ Tot în acest an, în judeţ existau 3505 familii, din ca.re
majoritatea trăiau la -sate, media familiilor pe &at, confor.m
conscripţiei lui Virmond, fiind de 31,8.n
Nu este de neglijat că, în sistemul economic ale secole·
lor XVII-XVIII, cînd metalele erau greu accesibile pentru
locuitorii satelor, meşteşugul lemnului să se impună ca o
necesitate de prim ordin. Casele, acareturile, uneltele şi
c:11ar cuiele erau făcute în exclusivitate din lemn. Acesta
se găsea din abundenţă, inclusiv unele esenţe speciale ca
nucul şi castanul. O zonă de creştere a castanilor, reflectată
de documentele veacului XVII, este Tismana. Pe ami11tit că
unele specii lemnoase, devenite în zilele noa1>tre fiHe, creş
teau din abundenţă în trecut. Este cazul pădurilor de tii;ă,
de la care îşi trag numele rîul, satul şi mînilstir-ep_ Tismana. Id
Existau adevărate centre de dulgheri la Topeşti, PqcruiJ. şi Şipotu, de dogari la Boroşteni, de şindrilari şi olari la
Glogova, Peşteana, Ştefăneşti, Arcani şi Iaşi, de vărari la
Baia-de-Fier precum şi de ţesut postav, scoarţe, pînză, găi
t,me şi sumane la Petreştii de Jos şi Leleşti. 211 Sînt semnalule, de asemeni, prelucrarea pieilor, morăritul şi alte activităţi economice. 20
S-a arătat mai sus că locuitorii Gorjului, în condiţiile
dezvoltării economiei, au realizat şi un negoţ bine conturat
de documentele vremii. Pentru ţărani, biserica era loc de
întîlnire a populaţiei dintr-un sat sau mai multe şi pentru
60
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rezolvarea unor probleme economice, jucînd adeseori rolul
tîrgurilor şi iarmaroacelor. „Biserica - spunea un profund
cunoscător al lumii s:i.telor este pentru sătenii din judeţele de munte, Gorjul, ~foheGinţi Vîlcea şi altele o trebuinţă pur şi simplu socială, alteori economică ... Insemnătatea
ei se reducea, adeseori la aceea a hramurilor lor. Acestea,
ca orice bîlciuri obişnuite, tradiţionale, au devenit o treLuinţă simţită adînc, încît desfiinţarea lor şi, indirect, a bisericilor ar fi simţită dureros".: 1
Schimbările economice din interior şi către exterior se
realizau cu ajutorul numeroaselor căi de comunicaţie ce
brăzdau judeţul în lung şi laf'l. Se presupune că renumitul
drum al sării ce unea Ocnele Mari cu Turnu-Severin avea
ramificaţii către Banat şi ţinutul Hunedoarei prin pasul Vulcan şi pe Valea Motrului superior.::J Drumul Vulcanului era
aşa de utilizat încît Matei Barasarb nu ezita să-l folosească
pentru a trece din Transilvania în Ţara Românească.J.1 La su~estia austriecilor, s-a încercat utilizarea Jiului pentru transportul cu plute, însă proiectul nu a fost materializat.:J5
Secolele XVII-XVIII marchează o nouă perioadă în
evoluţia structurii relaţiilor feudale. Pe măsură ce stăpînii
de pămînt sînt atraşi din ce în ce mai mult în relaţiile marfă-bani, odată cu înlăturarea treptată a caracternlui de izolare a domeniului feudal, boierii vor căuta să-şi mărească
tot mai mult rentabilitatea moşiilor. Astfel, domeniul feudal
creşte prin răşluirea pămînturilor ţărănimii libere, după cum
sporeşte şi rezerva feudală prin ştirbirea loturilor ţărănimii
aservite.
In Gorj a existat un număr relativ mic de boieri, car·J
stăpîneau moşii şi sate, se bucurau de largi privilegii socialpolitice, beneficiau de dijme şi daruri pretinse ţ(trani'.or dependenţi din satele stăpînite, îndeosebi cele din sudul judeţului, iar uneori îi judecau.:iG
Fără îndoială că cei mai puternici boieri pe aceste meleaguri au fost l:i. înc2putul secolului al XVII-iea fraţii Buzeşti.37 Ei dispuneau de un domeniu feudal însumînd 81 dţ~
sate~<H iar urmaşii lor de 136 de sate, selişti şi părţi de sate
răspîndite în mai multe judeţe, printre care şi Gorj.:Jl) Aceste
moşii erau stăpînite pe bază de moştenire, danii, cumpărări.
înfrăţiri etc. Astfel, domeniul Runcu, care aparţinuse domnitorului Radu Şerban, a trecut prin cump3rare la Radu Buzcscu, care îi mai alătură şi patru delniţe cumpărate de la
61
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patru cnezi. 16 Pentru moşia Tg. Jiului, au avut ioc mai multe
j-..idecăţi între Buzeşti şi orăşeni, pînă cînd, la 1665, se dă
cîştig de cauză urmaşilor fraţilor Buzeşti.
. Intîlnim şi alţi mari boieri cu moşii în Gorj cum ar fi
Danciu Pîrîianu şi Vlad Bîrsescu, mai sus amintiţi şi care
reuşesc să răscumpere moşia Baia-de-Fier de la urmaşii lui
Matei Basarab, sfîrşind, însă, prin condamnarea lor la moarte, din porunca lui Mihnea al III-lea:12 De asemenea, amintim p2 Lupu Mehedinţeanul, 4 J postelnicul Stanciu şi banul
TJamza din Pîrăiani, logofătul Miloş,' 5 post:·lnicul Stoica cu
pămînt la Urdari, Siseşti, Dragomireşti şi Bolboşi, 4 u, Neagu
cu moşii la Poborăşti, Licurici, Băleşti, Pociovalişte, vornicul Preda cu moşii în satele Moii şi Nisip, 46 Matei şi Ioniţ1
Glogoveanu19 şi alţii.
lntîlnim şi cazul vînzărilor de pămînt unor nobili români din Transilvania, Cil. de exemplu, în anul 1629, cînd Miclăuş şi fiul său Mateiaş din Rîu Bărbat (Haţeg), primesc de
la Barbul din Jupîneşti a treia parte din sat cu româniw sau,
î11 1631, cînd postelnicul Hamza din Tîrgul Gil ortului, vindea o parte din moşie tot de l:!. Jupîneşti lui Fagarasi Istvan
(probabil Ştefan din Făgăraş). 51 E şi aceasta o dovadă a permanentelor legături dintre românii de pe ambele versante
ale Carpaţilor.
Cercetări recente 52 readuc la iveală chipul unuia dintre
cei mai mari dregători ai Olteniei, Barbu Poenarul din Poiana de pe Gilort,5J care, datorită sprijinului acordat lui Matei Basarab în ocuparea tronului, primeşte demnitatea de
mare ban în 1644. 51 Ocupînd şi alte funcţii, cum ar fi vornic
şi stolnic, devine posesorul unor întinse moşii în Gorj, la
Poiana, Turcineşti, Floreşti, Părău şi altele. 55 Palatul sfo, ale
cărui ruine se mai văd şi azi la Poiana-Turburea, a fost
admirat în 1657 de călătorul sirian Paul de Alep, împreunil
cu arhimandritul Antiohiei. 5a Documentele vremii prezinU
ca descendenţi ai săi pe stolnicul Preda Poenaru şi postelnicul Dragotil.57 , iar mai tîrziu pe înţeleptul colaborator 58 al
lui Tudor Vladimirescu, Petrache Poenaru. 5~
Din numeroase mărturii rezultă că unii moşneni, mai
mulţi în partea de nord, nemaiputînd plăti datonile, se vindeau boierilor ca rumâni, împreună cu urmaşii lor. Un hrisov din 1610, referitor la satul Deşiu (Andreeşti), confirmă
o.cest fenomen social. 59 Intr-un act de vînzare din 1658 con41
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statăm cum o parte din locuitorii satului Orbi se vînd de
bunăvoie „cu moşiile, copii şi sufletele lor".6U Existau şi ţă
rani gorjeni aserviţi mînăstirilor Tismana61 şi Hurezu.G2 Mai
1 ar se întîlneşte fenomenul eliberării din rumânie, ca în anul 1615, cînd copiii clucerului Radu Buzescu îşi „fac pomană cu moşnenii Căzăneşti, de-i sloboade", să se răscumpere
şi „să fie iarăşi cneji".!iJ
In primele decenii ale secolului al XVIII-lea, I:psa de
reglementări a obligaţiilor ţărănimii faţă de feudali şi abuzurile posesorilor de moşii au făcut ca situaţia satelor să se
agraveze. Se adăuga şi mărirea sarcinilor fiscale către stat,
ca urmare a creşterii obligaţiilor către Poartă, a solicitărilor
tot mai împovărătoare din partea unor domni fanarioţi şi a
celor din anturajul lor.li4
Cunoaştem starea socială a satelor ca urmare a conscripţiei lui Virmond din 1722, care, pentru judeţul Gorj, unde trăiau 3505 familii, dJ.dea 1205 în sate megieşeşti, deci
libere şi 2300 în sate birnice, deci aservite.G5 Ştim totodată că
erau în Gorj, în timpul stăpînirii austriece, 135 sate de moş~
neni, in comparaţie cu Vîlcea care avea 86, Dolj 52, Mehe-

rl.inţi

45

şi

Romanaţi

23.ru

Se poate uşor observa că fenomenul aservirii a fost şi
în Gorj destul de consistent, deşi în proporţii mai mici decîi în celelalte judeţe. Chiar dacă în 1746 statutul relaţiilor
dintre Firani şi feudali se modifică prin reforma lui C. Mavrocordat, exista un număr mare de ţărani lipsiţi de principcilul mijloc de producţie, pămîntul, fiind nevoiţi să-şi vîndă
forţa de muncă stăpînilor de moşiiY
In prima parte a secolului al XVIII-lea constatăm un
µroces de depopulare a satelor din Gorj, prin emigrări în
B.mat, unde oltenii erau cunoscuţi sub denumirea de „bufoni", şi în număr mai mic către Muntenia. 68 Depopularea
nu este însă nici completă şi nici definitivă, întrucît satele
nc,tate de Schwantz, există şi azi, în majoritatea lor copleşitoare poartă acelaşi nume şi au aceeaşi localizare, dovadă
c<l ele n-au fost desfiinţate, ci numai temporar şi parţial pă
răsite de un număr oarecare de locuitori.
Acestui fenomen îi este complementară stabilirea pe teritoriul judeţului Gorj a unor ţărani refugiaţi din Transilvania, aşa cum ne-o demonstrează şi un document din anul
J832. La acea da tă locuitorii sa telor Purceleni şi Scoarţa
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,,av'eau focă vii în mfnte iocuriie de baştină aie străbunilor,
originea lor transilvăneană."'J De altfel în secolul XVIII, refugierea din Transilvania a fost mai intensă decît în perioadele anterioare, ca urmare a instaurării stăpînirii habsburgice, suprapusă cu întreg cortegiul ei de abuzuri, exploatării
fC'udale locale. 70
Către sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului XIX, documentele mărturisesc tot mai mult despre procesele dintre ţăranii clăcaşi şi boieri şi chiar despre răzvră
llrea lor, cum a fost cazul Ia Stănceşti şi Aninişu. 71 Aceste
ridicări la luptă, pot fi considerate ca un preludiu al revoluţiei din anul 1821, „moment de cotitură în lupta pentru libertate şi dreptate socială, pentru scuturarea jugului dominaţiei străine". 72

In concluzie, secolele XVII şi XVIII au însemnat pentru
Gorj, din punct de vedere economic şi social, o perioadă de progres, de transformări şi acumulări, dar şi de
contradicţii, care vor netezi drumul acestor meleaguri ce
şi-au derulat istoria în strînsă legătură cu celelalte zone ale
ţi:irii, către un nou stadiu de dezvoltare început să se contureze încă de la sfîrşitul acestei perioade dar care va prinde claritate abia în s2colele următoare.
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1907 IN JUDEŢUL GORJ
RADESCU NICOLINA

.Istoria socială a României la începutul secolului al XXlea înscrie una din cele mai puternice lupte pe care le-a dus
de-a lungul veacurilor ţărănimea : marea răscoală din anul
1907.
Ridiearea la luptă a ţărănimii in primăvara anului 1907
a reliefat cu o deosebită forţă, curajul, cutezanţa, spiritul
de sacrificiu al „truditorilor ogoarelor" pentru libertate şi
dreptate socială, hotărîrea lor de a înlătura exploatarea, nă
zuinţa de a-şi făuri o viaţă demnă. Prin proporţiile şi intensitateâ ei, răscoala ţărănimii din 1907 a scos în evidenţă
n~cesitatea imperioasă a rezolvării problemei agrare. Ea a
dezvăluit marile energii revoluţionare ale ţărănimii, reprezentînd „una din paginile glorioase ale luptei sociale a poporului român". 1
Răscoala din 1907 nu a apărut spontan, nu a fost o întîmplare ci produsul contradicţiilor societăţii româneşti în
epocă, expresia setei de libertate a ţărănimii. A fost consecinţa unui regim ce se cerea înlăturat odată pentru totdeauna. Secret.arul general al partidului tovarăşul Nicolae
Ceauşeşcu, vorbind despre însemnătatea memorabilului e·
veniment din. 1907 Sublinia : „Unul din momentele istorice
de neuitat, care va vorbi peste veacuri de uriaşa energie
revoluţionară a ţărănimii este anul 1907, anul ce a făcut s~
se cutremure clasele exploatatoare din România". 2
Marele nostru istoric Nicolae Iorga, la debutul său în
Parlament, în toamna anului 1907, vorbind despre ridicarea
la luptă a ţărănimii spunea: „„.ţărănimea aceasta, dacă s-ar
fi resemnat a trăi în această stare, lucrul ar fi fost foarte
s::itisfăcător pentru ordinea publică, dar nu şi pentru viitorul României, căci viitorul României nu se poate răzima ciupii cum nu se poate răzima viitorul niciunei ţări - decît pe
mulţămirea celei mai mari părţi dintre locuitorii pămîntului
naţional.„"

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

67

Marcarea âcestui memorabil eveniment, care a impresionat prin dramatismul său, ne prilejuieşte, totodată, evocarea bogatelor tradiţii revoluţionare ale luptei ţărănimii, evidenţierea rolului său în desfăşurarea mai tuturor momentelor cruciale, care au jalonat cursul istoriei noastre naţio
nale, asigurînd prin forţa ei permanenţa naţiunii noastre
neclintite pe pămîntul strămoşesc.
In decursul zbuciumatei istorii a poporului nostru, ţă1 ănimea s-a manifestat ca o prezenţă activă, afirmîndu-s~
de-a lungul veacurilor, drept cea mai însemnată fartă motrice a procesului complex de emancipare socială şi naţio
nală. Ea şi-a dovedit dragostea fierbinte pentru apărarea
pămîntului, moştenit de la înaintaşii ei, de care era legată
,,făcîndu-1 cum recunoştea un om politic contemporan evenimentelor din 1907 - să fecundeze, răscolindu-l cu plugul, udîndu-1 cu sudoare şi stropindu-l adeseori cu lăcrămi
le şi cu sîngele ei".
Muncind în condiţii neînchipuit de grele, epuizată, spoliată neîncetat, abrutizată şi, totodată, menţinută in stare
de înapoiere culturală şi înlăturată, practic, de la viaţa politică a ţării datorită censului, ţărănimea s-a ridicat la luptă în primăvara anului 1907 angajîndu-se într-o încleştare
~ără precedent, care a zguduit din temelii întregul edificiu
al regimului politic existent atunci în România. Scînteia de
la Flămînzi, judeţul Botoşani, din 8 februarie 1907, a declanşat uriaşul val al răscoalelor care s-a extins cu o uimitoare repeziciune de la un capăt la altul al ţării, cuprinzînd,
practic, pînă în a doua jumătate a lunii martie, aproape întregul teritoriu al României, producînd panică şi derută în
iîndurile claselor exploatatoare. Flacăra răscoalei a mistuit
conacele, casele, averile şi mai toate bunurile exploatatorilor, ale acelora care-i făcuseră viaţa amară şi de nesuportat.
Situat în nordul Olteniei în regiunea deluroasă, subcarpatică, judeţul Gorj, veche vatră de moşneni, a fost şi el
confruntat cu evenimentele anului 1907. In judeţul Gorj,
răscoala s-a desfăşurat doar în cîteva comune şi sate, nedtingînd amploarea şi caracterul ofensiv al marilor lupte
purtate de ţăranii din celelalte localităţi ale Olteniei.
Cauza principală a ridicării la luptă a constat şi aici în
învoielile grele şi lipsa de pămînt. Starea de agitaţie, ca pretutindeni la sate, a premers izbucnirea răscoalelor, dove-
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diild că_ ;existi:i puternice contradicţii sociale izvorîte, în pri~
mul rînd din lipsa de pămînt şi din agravarea condiţiilor de
!nvoieli agricole precum şi a lipsei de loc de păşune şi de
păduri, factori esenţiali pentru existenţa locuitorilor din judeţele subcarpatice. In zilele premergătoare răscoalei. la 12
ianuarie 1907, 42 de locuitori din comuna Vălari, reclamînd
ministerului de Interne abuzurile săvîrşite de întregul con&iliu comunal, cer dizolvarea acestuia. 3 La 10 martie 1907,
tăranii .din comuna Răşina au devastat pădurea moşierului
R. Bădulescu aflată la marc;i:nea hotarului comunal'. Conflictul avea la bază neînţeleqereci_ survenită între ţărani şi
moşier pentru acces în condiţii acceptabile la bunurile pă
durii.
La 20 martie, 49 ţărani din comuna Bengeşti adresează
o plîngere preşedintelui Tribunalului Gorj, referitoare la ocuparea unei porţiuni de pămînt de către proprietarul moşiei.5

Locuitorii comunei Fărcăşeşti, au adresat la 14 aprilie
regelui, o plîngere referitoare la c6trouirf'a unei porţiuni dt~
teren a lor de către proprietarii moşici. „Subsemnaţii (în număr de 30) locuitori ai comunei Fărcăşeşti. ni s-flu cotropit
15 ha pămînt delimitat după legea rurală din 1864 de către
domnii proprietari, fraţii Velican din această comună ... s'!ntem rău pedepsiţi fiindcă în rol de impozit fonciar al comunei Fărcăsesti sîntem clasaţi cu cite 4 ha pămînt şi cu
venit anual 60 lei la hectar şi noi nu posedăm decît 3 ha di'~
fiecare om cu doi boi iar cei cu braţele decît un hectar jumătate" .6
Nemulţumirile ţărănimii din Gorj erau menţionate pe
larg în raportul protoereului judeţului. Ştefan Nicolaescu.
rl.in 18 aprilie 1907, către episcopul Atanasie al Rîmnicului
si Noului Severin. Recunoscînd existenţa nemulţumirilor manifestate de săteni, protoereul expunea revendicăcile acesto1 a : , .Pre lenţiunile lui sînt cil proprietarii ~i arendaşii îl asupresc prin grele învoieli : dijmă ce i se ia, în unele localităţi : două proprietarul şi una locuitorul. zile de lucru, transnorturi. zile de lucru pentru lemne - de la 12-20; pentru
învoieli cu vit0le - df' lei 8-20 lei de pereche vite mari.
cite cinci zile pPntru vitele mărunte şi altele. Contra statului, pentru impozite pe propriet'l.ţi, pe pruni, rachiu, vin, porumb, pentru zile de prestaţie şi celelalte dări ce susţin d.
nu le mai suportă". 7 Raportul menţionează apoi o serie de
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iiemulţmrifri confra preoţilor, învăţătorilor, aufodtăţi1or administrative, contra comercianţilor, care, prin diverse mijloace îi asupreau.
In afară de acestea, o puternică nemulţumire fusese determinată de impunerea taxei de 5 lei pentru rezervele de
porumb în timp de secetă, care agravase şi mai mult starea
de nemulţumire existentă. Faptul acesta era relatat ministrului de Interne, la 21 martie 1907, de către comandantul
companiei de jandarmi rurali Gorj. ln raport se spune: „ln
general în toate comunele judeţului au fost agitaţii de răz
vrătire între locuitori contra impunerii taxei de 5 lei pentru
porumb în timp de secetă, însă în urma deselor patrulări fă
cute de jandarmi şi a manifestelor răspîndite de guvern,
spiritele s-au liniştit". 8 In acelaşi timp se făcea deosebirea
între nemulţumirea generală împotriva taxei de 5 lei şi adîncirea confliclelor cauzale de învoieli agrkole tot mai grele, care stăteau la baza ridicării ţărănimii în cîteva localităţi. In continuare, raportul relata: „Agitaţii cu caracter
mai grav au fost în comunele Hurezanii de Sus, Novaci,
Cernădia, Bibeşti, Valea lui Cîine, Aninoasa, Turcenii de
Jos şi Tismana contra arendaşilor şi proprietarilor acelor
comune pentru învoielile agricole".
Starea de agitaţie din zilele imediat premergătoare izbucnirii răscoalelor, devenise generală şi îngrijora autorităţile locale. Prefectul judeţului, dr. Culcer, comunica ministrului de Interne, la 13 martie 1907: „Pînă acum nu s-a
ivit răscoala în judeţ, spiritele însă sînt foarte agitate. Teamă. Pericol. Coloneii n-au încredere în trupele locale, mai
cu seamă în rezervişti, care declară între dînşii că nu vor
trage contra sătenilor. Rugăm să se ia dispoziţiunea la trebuinţă să se poată conta pe trupele din altă localitate. Deocamdată se iau măsuri preventive".iu Se cere trimiterea de
trupe, întrucît o parte din cele locale au fost trimise în alte
pdrţi ale ţării. ln ziua următoare se insistă în acelaşi scop,
printr-o nouă telegramă, iar prin alta se comunica : „din cauza aglomeraţiunei mari de săteni, am găsit de cuviinţă în
interesul menţinerii ordinei foarte serios ameninţată prin
starea agitaţiei a spiritelor, suspendarea lucrărilor la tribunal şi la judecătoriile din judeţ" .11
In noaptea de 13 martie 1907 izbucnea cu violenţă răs
coala ţăranilor din Stoina şi Căpreni. Semnalul răscoalei a
fost dat de ţăranii din satul Păişani, comuna Stoina, la în70
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deinnul agentului sanitar Dumitru Crăciunescu. La Stoina
rezerviştii ·e:ne:rriaţi pentru încorporare, revenind în localitate în urma completării efectivelor, s-au situat în fruntea
ţărănimii răsculate. Incendierea conacului şi a dependinţelor de pe n:ioşia prinţului Suţu, a fost urmată de atacarea
şi ocuparea primăriei, unde au cerut condica cu învoieli agricole. Aşadar în această zonă apar unele elemente de organizare, care mergeau pînă la împărţirea pămîntului moşieresc.

Răscoala s-a extins, în aceeaşi zi în comuna Ciipreni.
Aici., alături de riîsculG.ti se <;aa chiar preotul comunei, îndemnîndu-i pe ţărani la luptă. Intr-o petiţie adresată de arendaşul comunei Căpreni, D.I. Nicolau, prefectului Mitescu se spune : „1n ziua de 25 martie, curent, la biserica din
comuna Căpreni... preotul acelei comune Dumitru Andreescu a ţinut o predică locuitorilor care se găseau în biserică, prin care numitul preot... aproba răscoalele şi devastă
rile filcute în ţară zicînd că locuitorii răzvrătiţi au o cauză
justă de s-au răsculat, pentru ca să scape odată de jugul
boieresc, în fine toată cuvîntarea numitului preot a fost un
îndemn puternic la o nouă răzvrătire. Adaug domnule prefect, că înainte ele a se face devastările şi incendierile din
comuna Căpreni acest preot nu numai că n-a căutat să po·tolească spiritele agitate, ci din contră le citea locuitorilo_r
diferite pasaje dupi:l. jurnale care prevedea răscoalele fă
cute Î!l alte localităţi, fapt care alimenta spiritele locuitorilor spre r.J.u, alături de acest preot lucra pe faţă tot în acest sens de agitaţiune şi cîntărcţul bisericii, anume D. Creţoi care în urma răscoalelor a dispărut din comună" Y
Pe această ])l·'liţie. prefectul Mitescu pune următoare<J
rezoluţie : „Ordon telefonic sau telegrafic D.lui Inspector
c!e plasiî să ancheteze şi pe culpabili, să-i aresteze şi înain·
teze sub escortD. parchetului" .H
In raportul de anchetare cu privire la preotul învinuit,
D. Andreescu, trimis prefectului judeţului Dolj de către inspectorul Nicolae Defleury, la 3'.) martie 1907, se spune: „ln
ziua de 29 l.c. transportîndu-mă în comuna Căpreni ca s3.
anchetez cele comunicate de D.stră prin ordinul telefonic
nr. 4728, am onoarea a vă aduce la cunoştinţă următoarele.
N-am putut obţin2 nici o altă declaraţie în afară de aceia
a el.lui arendaş D.I. Nicolau care să-mi adeverească acuzaţiuhea adusă· de acesta, preotului D. Andreescu ...
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Deşi ri-am putut obţine declaratii care să mă hotărască
a-l înainta Parchetului, totuşi convingerea mea este că acest preot a aprobat în ,cugetul lui, răzvrătirile. Două fapte
J.irecise vin în sprijinul convingerilor mele şi anume : Cînd
începuse răscoala în Moldova, preotul citea regulat jurnale
sătenilor pe care-i găsea la Primărie, asupra celor întîmplate acolo negreşit fără să comenteze. Apoi, în ajunul răs
coalelor din această comună, a plecat la Craiova şi întorcîndu-se a doua zi după ce o parte din săteni dăduseră foc
şi jefuiseră două conace, iar altă parte se pregătea să atace
alte trei conace - nu s-a asociat cu învăţătorul ca să potolească pe aceşti din urmă, rezultat la care a ajuns prin
mult curaj şi stăruinţă - numai învăţătorul singur„.".'~
In strînsă legătură cu răscoalele de la Stoina şi Căpreni,
la 14 martie începeau răscoalele Ia Pegeni, Hurezani, Turburea şi Aninoasa. La Pegeni şi Hurezani răsculaţii şi-au îndreptat acţiunile împotriva moşierului Matache Hurezeanu.
Intr-o telegramă din 16 martie 1907, acest moşier comunica
ministrului de Interne : „Comunele Hurezani şi Pegeni în
plină revoltă, revoltă condusă de primarul comunei Pegeni. Abia scăpat cu viaţă. Toată averea expusă prădării". 16
Acţiunile răsculaţilor din Pegeni şi Hurezani n-au luat însă
amploare. Ridicarea lor s-a limitat la incendierea a două
şire de fîn şi o şiră de paie.
Acţiuni mai deosebite se constată în comuna Turcenii
de Jos şi Valea lui Cîine. In ambele localităţi răsculaţii s-au
îndreptat spre conace şi au incendiat şirele cu fîn ale moşierului C.A. Calotescu din Turceni şi inginerului Ştefănes·
cu din Valea lui Cîine.
La 15 martie 1907 răscoala a izbucnit pe moşia lui Dinu
Mihail din comuna Ceauru. De această dată acţiunile au
crescut în intensitate, dovedind existenţa unor nemulţumiri
amplificate. Intr-o scrisoare trimisă acestuia de administratorul moşiei, Ia 19 martie 1907, se spune :„toţi ceaurenii în
frunte cu preotul comunei, anume C. Stoichilău s-au răsculat
şi au venit la conacul proprietăţii, unde au început să rupă
gardurile voastre şi să facă drumul spre delimitările lor, aşa
după cum voesc ei. Eu şi cu proprietarul moşiei am închis
toate porţile şi ne-am pus în apărare cu armele. După ce s-a
terminat ruperea gardurilor s-a strîns toată ţărănimea din
Ceauru. în faţa curţii cu popa, au început să ne ameninţe
cu moartea şi se spune că sînt gata să pue foc la magaziile
72
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cu griu şi porumb". 17 Acţiunea a stîrnit o mare nemultumi1 e : răsculaţii au atacat şi distrus gardurile împrejmuitoare.
apoi intenţionînd să treacă la incendierea conacului : „este
o fierbere prin comună nemaipomenită. Ei vin mereu să
pue foc, dar jandarmii îi resping. Capii răzvrătiţi au umblat
din casă în casă povăţuind pe fiecare locuitor în parte să
se răscoale şi să devasteze toată averea proprietăţii, fiindcă
acum este timpul".IB Numai prin organizarea unei paze puternice formată din jandarmi şi slujbaşi conacul a scăpat
de devastare. Intr-o scrisoare către Dinu Mihail, din 24 martie, comandantul companiei de jandarmi Gorj comunica : „în
urma intervenirei făcută la timp ... jandarmrria a luat cele
mai energice măsuri pentru a feri proprietăţile d-voastră
Bobu şi Ceauru din acest judeţ de eventuale devastări, care au fost aproape de a fi săvîrşite. La Ceauru conacul este
si acum sub paza jandarmeriei, fiindcă aci s~ pare că spiritele n-ar fi încă complet liniştite" .19 In ziua de 20 martie,
la conac au mai sosit două companii de infanterie.
Un început de răscoală a avut loc şi pe moşia din comtma Bobu, a aceluiaşi moşier. „In comuna Bobu unde este
proprietar domnul Dinu Mihail din Craiova, sătenii erau porniţi la revoltă de următoarele împrejurări. Proprietarul a
chemat satul în judecată pentru a-i înapoia vreo 400 de pogoane pămînt, ce se credea a fi fost luate mai mult de să
teni în 1864. Sătenii au cîştigat procesul la Tribunal şi
Curtea de Apel, dar în cele din urmă, trecînd pe la Casaţie,
tot domnul proprietar a cîştigat. Tocmai în timpurile acestea
nenorocite, domnul Dinu Mihail voia să execute hotărîrea
ca să ia de la săteni 400 de pogoane pămînt şi 52 OOO lei venitul pămîntului. Sătenii erau deci gata de revoltă şi fără
să mai fi fost vîntul acesta contagios. Invăţătorul Gh. DoLrescu de la Copăcioasa, avînd mare trecere şi la sătenii
clin Bobu prin Banca sa, a evitat revolta, asigurînd pe ţărani
că domnul Dinu Mihail va renunţa la hotărîrea ce a obţinut
asupra lor".~
In plină a;i-itaţie, în acele zile, erau şi ţăranii din Plopşor şi Peşteana, în apropiere de Tîrgu-Jiu. După cum rezultă din telegrama şefului oficiului poştal din Peşteana, din
15 martie l 907, către Dirigintele Oficiului din Tîrgu-Jiu, se
cerea armată, deoarece „spiritele sînt foarte agitate contra
proprietarilor din comuna Peşteana, fiind centrul de unde
s-ar putea preveni răscoalele înainte de a lua naştere, acum
este lipsită de pază". 21
0
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Răscoalele din Ceauru şi Bobu, agitaţiile din Piopşor şi
Peşteana, Băleşti,

Tismana, ameninţau serios oraşul de reTîrgu-Jiu.
fa ziua de 15 martie pericolul intrării răsculaţilor în oraş devenise real. Intr-un raport al prefectului către ministrul de Interne, din 15 martie 1907, se spunea : „Astăzi un
număr de 2000 oameni s-au adunat în oraş, din diferite comune ale judeţului. Ei erau gata să înceapă devastările„. au
putut fi liniştiţi fără violenţă. La această oră în cea mai mare parte ei au părăsit deja oraşul, care acum este liniştit. Cu
toate acestea, pericolul nu trecuse şi chiar în seara zilei de
15 martie se lua măsuri serioase pentru a se opri intrarea
tăranilor în oraş. Gărzi formate din soldaţi s-au postat la
loate barierele. In raportul protoereului judeţului, Ştefan Nicolaescu, se arată că în oraş, în o singură joie s-a făcut de
către ţărani o mişcare, ca un început de răscoală".~~
Generalizarea răscoalei în cele mai îndepărtate colţuri
ele ţării, ridicarea ţărănimii la lupta deschisă împotriva asupririi pentru o viaţă mai bună, au determinat armata să
treacă la măsuri represive. Ziarul „Adevărul" arăta că s-au
pus pe picior de război aproximativ 140 OOO de oameni şi
dacă nu s-au mobilizat mai multe forţe, este că nu au avut
cu ce echipa oamenii. 23 Ţara a fost împărţită în 12 zone de
operaţii, iar judeţele în mai multe sectoare, pentru a facilita astfel reprimarea răscoalei de către trupele aflate în
imediata apropiere.
Şi în Gorj, unde răscoala nu cunoscuse amploarea din
alte judeţe, s-a trecut la măsuri represive.
La Păişani, comuna Stoina au fost împuşcaţi trei ţărani :
Ion Braloşteanu, Constantin Mihăiescu şi Niţu Drăgan.
La 16 mai 1907 procurorul judeţului, Al. lacomi, raporta ministrului de Justiţie că la acea dată erau „deţinuţi 11
implicaţi în răscoalele ţărăneşti".~ Numărul acestora trebuie să fi fost însă mai mare, de vreme ce numai în comuna Ceauru fuseseră arestaţi : preotul, învăţătorul şi alţi patru ţărani. 1
La 19 mai, mai multe femei din comuna Bîrzeiu de Gilort, se plîngeau ministrului de Justiţie că soţii lor, „au fost
închişi şi schingiuiţi de jandarmi".l5
Dovedindu-se la înălţimea luminaţilor cărturari patrioţi.
învăţătorii din satele CorjuJui s-au identificat în 1907 cu soarta şi cauza ţărănimii răsculate. Ca urmare a poziţiei şi luptei duse alături de ţărănime, numeroşi învăţători şi profe~
şedinţă,

1
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urmăriţi pentru activitatea lor revoluţionară,
în judecată şi condamnaţi ca „agitatori" şi „instigatori", iar parte din ei ca participa1I1ţi activi la răscoală.
In fruntea răzvrătiţilor din Mierea Birnici, s-a aflat atunci - alături de cîrciumarul Ilie Grigorescu - învăţăto
rul Radu Nicolaescu. Arestat, împreună cu „capii răscoalei",
învăţătorul Nicolaescu a scăpat cu viaţă datorită faptului
că, Ia rugămintea sa, ostaşul ce-l ridicase de acasă şi-l escorta spre locul execuţiei, „l-a făcut scăpat" .26
In raportul cu numărul 609, trimis la 9 aprilie 1907 Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor de către revizorul şcolar
al judeţului, S. Spulbereanu menţionează că: „Intre învă
ţ<ltori au fost denunţaţi ca instigatori, doi : C. Dobrescu, învăţător definitiv în comuna Andreeşti şi Matei Stoicoiu, învăţător definitiv în comuna Vladimiru".27
Neobosit animator cultural, Al. Ştefulescu a fost, în
1907, „un vaşnic apărător al învăţătorilor învinuiţi, arestaţi
şi schingiuiţi pentru participare la răscoală. El are marele
merit de a fi intervenit, „cu tact şi la timp", pe lingă auto~
rităţile militare şi prefectul judeţului Gorj, pentru salvarea
de la moarte a învăţătorilor C. Dobrescu din Andreeşti şi
Matei Stoicoiu, din Vladimir. Intre argumentele de care s-a
slujit atunci şi care - după propria-i mărturisire - au cîntărit mult în balanţa convingerii autorităţilor să renunţe la
ideea osîndirii la moarte a celor doi învăţători, locul principal l-a ocupat menţionarea meritelor deosebite „pe care
aceştia le-au dovedit" în dubla lor calitate: „de pedagogi
şi de gospodari".
Deşi a avut o arie de răspîndire mai redusă în Gorj <lecit în alte judeţe, lupta ţărănimii a arătat forţa şi hotărîrea
sa pentru rezolvarea problemei agrare. „Războiul din primăvara trecută", cum numea învăţătorul Ion Haiducescu,
1 ăscoala ţărănească din Gorj în broşura sa „In chestia ţără11ească", tipărită la Tîrgu-Jiu în toamna lui 1907, marea răs
coală nu s-a datorat rătăcirii poporului, lipsit cu desăvîrşire
cie credinţă şi morală„. şi nici pătrunderii învăţăturii Ia sate, cum declarau susţinătorii regimului burghezo-moşieresc,
adversari ai reformelor democratice. Răscoala, aşa cum ară
ta învăţătorul Ion Haiducescu a avut pricini adînci, impunînd problema agrară drept cea mai însemnată problem~
Jin ţara noastră. De dezlegarea ei, atîrnă viitorul ţării, viitorul neamului c:hiar.„" 29

sori au fost
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Marea răscoală a ţăranilor din i907 a fost reprimată de
clasele exploatatoare cu o cruzime rar intilnită, documentele vremii scotînd în evidenţă o multitudine de scene zguduitoare pe întreg cu.prinsul ţării unde au avut loc
acţiuni ale sătenilor.
Astfel ziarul local „Gorjiul" din 8 martie Hl07 în articolul „Epilog singeros" menţionează: „Tăranii s-au răscu
lat într-o adevărată mişcare populară şi după ştirile ce avem, pe llngă nenorocirile materiale, vieţile oamenHor sint
în primejdie„. ziarele de eri ne-au adus deja ştirea că sîngele a început să curgă„."
Deşi înăbuşită în singe, marea ridicare la luptă a ţă
rănimii din 1907 a avut consecinţe profunde asupra viitorului României, contribuind la -progresul societăţii româneşti.
Răscoala a zdruncinat regimul social-politic existent,
obligînd cercurile guvernante ale ţării să promită, iar ulteJior, ln timpul primului război mondial, să legifereze şi decreteze o lar·gă împroprietărire a ţărănimii, care avea să se
infăptuiască în anii avîntului revoluţionar din 1918-1921.
Societatea românească contemporană, prin trans~ormă
rile succesive pe care le-a cunoscut şi le cunoaşte şi prin
eforturile constante asigură un loc demn ţărănimii, întregii
noastre naţiuni. De aeeea, idealurile pentru care s-au jertfit miile de ţărani în primăvara lui 1907 sint astăzi ridicate
la cotele cele mai înalte ale împlinirii. Cinstind memoria
celor ce au luptat în 1907, secretarul general al Partidului,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu spunea : „Aspiraţiile şi impli;iirile de azi s-au completat în chip fericit cu politica partidului care a ţinut cont de înaintaşi, a omagiat lupla şi stră
dania lor pentru o viaţă demnă şi liberă"<V
către

NO T
1

~:

Nicolae Cea·1se~cu, Parbclul Comuni~t Român - continuator al lupte-i
revolution3re şi dernorret\ce a poporului român al traditiilor miş
cam muncitore:;;ti şi sodaJh.te din RomAnia, Ed. politică,
Bucureşti, 1966, p. 20.
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Nicolae Cea'.1şe-;cu. Expuuere la Congresul cooperativelor agricole ue
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decenii ak veacvL i al XX-iea vol. I, 1967, p. 11.
4 Arh. Ist. Centr. fond Min. Just., clcs. 12/-907, f. 4.
~ Răscoala tărăneast:~ din !907, .Doc:. voi. I, 1977, p. 14.
b Ibidem .
., Arh. Ist. CP.ntr., fond t-lin. ln~tr. ~i al Cultelor, dos. 024/1907, f. 141.
8 Arh. I.S.I.S~P. de pe lingă C.C:. al P.C.R., fond 52, dos. 4863/1907, f. 3•1.
9 Ibidem.
•J Ibidem, f. 7.
11 Ibidem, f. 12.
13 Informator Dllll'.itru I·fobevuu, sat Păişani, comuna Stoina.
13 Documente în legăturii cu inyinuirik aduse preoţilor, Arhivele St. Craiova, Pref. jud. Dolj, dosar 1917, nr. 14, f. 294.
14 Arh. St. Craiova, Pref. jud. Dolj, dos. 1917, f. 290.
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CONGRESELE ŞI tCONFERINŢELE NAŢIONALE
ALE PARTIDULUI COMUNIST ROMAN MOMENTE ISTORICE IN

CREŞTEREA

ROLULUI

PARTIDULUI CA FORŢA POLITitA,
CONDUCATOARE A SOCIETAŢII NOASTRE
dr. PETRE SECELEANU

De J.a c:earea PartiJalui Social Democrat al Muncitorilor din România în 1893 şi de la transformarea sa în partid
comuuist în 1911. Partidul Comunist Român s-a impus in viaţa social-politica a ţării ca o forţă distinctă, devenind continua~orul celor m~1i bune trncliţii de luptă, pentru
dreptate
socială şi naţicnalil, pentru aprtrarea fiinţei naţionale a poporului nostru pentru libert:l.te, nnitate, independenţă şi progres
5ocial.
Sub conducerea partidului comunist, eroica noastră clasă muncitoar·~ a făcut proba inepuizabilelor sale energii re·voluţionare, iur legăturile puternice dintre partid şi
clasa
muncitoare s-m1 dovedit a fi baza trainică a unităţii tuturor
forţelor înaintâle:.', democratice. patriotice şi progresite
ale
ţării în lupta pentru dreptate şi libertate, pentru independen·
ta deplină a ţ5rii.
El s-a dovedit în momentele cruciale pentru destinele
ţiJ.rii o forţă politică naţional.::'. de prim rang, asumîndu-şi rolul isLoric de organizator -;;1 conducător al luptei pentru împlinirea dezideratElor vital.e ale celor ce muncesc. Stau măr
turie in acest sens marile hutălil de clasă din perioada interbelică, încunumite cu victoria revoluţiei de eliberare socială
şi natională antifascistă şi l1 nti:mperialistă, profundele transformări revoluţionare şi reforinelE' sociale din perioada 1944
--194&, care a.u dus la instăurnrea republicii şi trecerea la
revoluţia soci;'l.Jisl;-L Iar dw februarie 1948 prin făurirea parti78
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dului muncitoresc nnic al clasPi muncitoare, Partidul Comunist Român a devenit partirl unic de guvernămînt, şi-a asumat suprema răspundere de a organiza şi conduce uriaşa operă de edificare n socialismnlui şi comunismului pe pămîn
tul României.
Consacraref! partidului comunist ca forţă politică conrluditoare a societci.tii romSne~ti nu este efectul unor dorinţe
subiectin•, ci rezu]tatul unui produs legic, obiectiv de clezvoltare istorică.
„Partidul Comunist Romât: - preciza tovarăşul Nicolae
Ceauşescu a dobîndit recunoştinţa unanimă a rolului de
conducător al societăţii socialiste, datorită fidelităţii, devotamentului şi spiritului de forţiJ. cu care a slujit neîncetat
interesele supreme ale cli'isei muncitoare, ale celor ce muncesc, ale întregului popor".
Rolul partidului comuni-:;t de forţă politică a societăţii
comuniste s-a afrmat cu tot mai multă putere pe măsura
dezvoltării şi amplificării procesului de edificare a societăţii
socialiste. Partidul Comunist Român - s-a dovedit forţă
capabilă să ofere şi să aplice în strinsă unitate cu poporul
::lin rîndul căruia s-a născut şi Sf' regenerează continuu solutii ştiinţifice, realiste, clare pt:·r.lru dezvoltarea economico-socială C'. României.
Pa1tidul Comunist Român o elaborat strategia şi tactica
construirii societ:.i\ii socialiste. linia politică corespunzătoare
fiecărei etape, c:firmîndu-se tot mai mult rolul său conducă
tor, devenind centrul vital al întregii noastre naţiuni.
In acest proces istoric în continuă creştere un rol determinant l-a 1 avut congresele- şi conferinţele naţionale ale
partici ului.
1

A. CONGRESELE PARTID Ul Ul SOCIAL DEMOCRAT
AL MUNCITORILOR DIN ROMANIA
1.

Bucureşti, 31 martie 3 aprilie 1893: Congresul de
creare a Partidului Social Democrat al Muncitorilor
din România (P.S.D.:M.R.)

Ordinea de zi : 1) Programul partidului 1 2) Organizarea
partidului 1 3) Or9anul de presit al partidului 1 4) Atitudinea
social-democratică faţă de celPlalte partide politice; 5) Alegerea Consiliului Genernl al P.S.D.M.R.
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bezbate!"ile du fost cupdnzătoare, în jurul tuturor problemelor înscrise pe ordiuea de zi. A fost amplu dezbătut
l'rogrc.1.:rnul p3.rtidului, document care preciza ţelul final al
luptei dusei muncitoare : „dcsliinţarea relaţiilor de producţie capitaliste", „întemeie(ed societăţii socialiste" şi stabilea o serie d~ revendicări imediate, printre care : garantarea
dreptului de întrunire şi de organizare, votul universal, inv ătămîntul gruluit etc. Subliniind rolul istoric al clasei muncitoare, PrograJT,ul definea drept sarcină centrală a partidului, de a organiza proletariatul. de a organiza poporul muncitor" în lupta reYoluţionarii.
Congresul şi-a spus cuvîntul faţă de toate marile probleme care frămintau societatea românească din acea vreme,
lufnd poziţie şi preconizînd soluţii în conformitate cu interesele de clasu. cu aspiraţiile revoluţionare ale proletariatului. Orientările tactice adopto.te şi activitatea practică desf.1:;urată de partid încă de la începuturile activităţii
sale
au demonstrat că acesta se. cdlă pe poziţii marxiste clare.
Luptînd pentru interesele proletariatului român, ale maselor muncitoare dJn ţara noa~.tră, partidul clasei muncitoare
din Ro::nânia s-n manifestat. încă de la crearea sa, ca detaşament activ al mişelirii muncitoreşti internaţionale.
Congresul din 1893 a adoptat Programul şi Statutul partidului şi a ales ca organ de conducere un Consiliu Gene·
ral, alcătuit diu cinci membri.
2.

Bucureşti,

20-22 aprilie 1894 : Congresul II al

P.S.D.M.R.

Ordinea el·~ zi : 1) Raportul Consiliului
General
al
P.S.D.M.R.; 2) Votul univers{tl referendum, mandat imperati\· şi irevocabil, agitare:i pentru votul universal ; 3) Referendum la comună, legea 1Niximului; 4) Propaganda la ţa
ră. sindicate de ţurani ; 5) Organizarea cluburilor din ţară ;
6) ~ocietăţile ce consumaţie şi producţie ; 7) Menifestaţia zilei de 1 Mai, 81 Gazeta cotidiană a partidului; 9) Modificarea alcătuirii Consiliului Ceneral (ca număr) ; 10) Alegerea
Consiliului GenNal (P.S.D.M.R.}.
La acest congres s-au continuat dezbaterile începute la
primul congres şi au fost adoptate o serie de hotăriri în
problemele importante ca : votul universal, propaganda socialist5 la sal!~. organizarea cluburilor muncitoreşti din ţară,
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~~rbălorirea zile>: de 1 Mai. r1 intre moţiunile adoptate s-au
mim.aret 5i cele consacra.te protecţiei muncii femeilor, luptei împotriva lJătăE în armali'1, pregătirea apariţiei unui ziar
cotidian al partidului.
In final, congresul a ale5 noul Consiliu General, alcătuit
din şapte persoane.

3.

Bucureşti, ~-5

aprilie 1895; Congresul III al P.S.D.M.R.

Ordinea de zi : 1) Dare.1 dl' seamă a Consiliului General
al P.S.D.M.R. ~i rapoartele organizaţiilor locale ; 2) Tactica
electorc:ld. a par~idului ; 3) Zi;:uul Lumea nouă ; 4) Organizaţia interioară a partidului; S) Alegerea Consiliului
General
al P.S.D.M.R.
In cadrul Congresului au fost amplu dezbătute problemele agitaţiei pentru votul universal şi ale tacticii electorale ale partidului. în încheiere a fost ales noul Consiliu General. a.lcătuit din nouă mer:ibri şi patru membri supleanţi.

4.

Bucureşti.

14-16 aprilie

18~7;

Congresul IV al

P.S.D.M.R.
Ordinea rle zi : 1) Raportul Consiliului General al
P.S.D.M.R.; 2) Votul univers~.] ; tactica electorală; 3) Lumea
nouă: tipografii't ziarului; 4) rinanţele partidului; un nou
s'.stem de percepere a cotizatLJor ; serate şi serbări sociali~te ; fondul pentru propag•mdă. ; fondul pentru broşuri ; 5)
Prop<'lganda lu oraşe ; reorwmizarea cluburilor întemeiate :
cluburi noi ; socie~ăţi pe bresle ; sindicatul
breslelor ; 6)
Chestia ţărăm~ască ; propaganda la sate ; sindicate şi cluburi
de ţărani ; 7) Broşuri de propagandă ; 8) Agitaţia politică şi
economică ; reforme la sat şi comună ;
legislaţia muncii ;
sărbăto1 irea mlernaţionah a muncii şi altele.
Printre hotărÎl iîe cele mai importante adoptate de congres s-au numărnt cele leqete de reorganizarea cluburilor şi
propagandei la oraşe, organizarea ţărănimii în cluburi socialiste, Pditarea ~.. i difuzarea literaturii socialiste. Congresul a
Rles Consiliul General al pclltidului.

5.

Bucureşti,

7-9 ap1Hie 1898 ; Congresul V al

P.S.D.M.R.
Ordinea de zi : 1) Raportu} Consiliului General
al
P.S.D.M.R. ; 2) Organizarea şi tactică electorală a. partiduwww.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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iui ; 3) Reorganizarea breslelor ; 4) Propaganda socialistă la
sate ; 5) Internaţionalismul mişcării ; 6) Ziarul partidului ;
tipografia şi broşurile ; 7) Fme.nţele partidului ; 8) Sărbăto
rin:-a zilei de 1 I\foi şi altele.
S-au adoptat o serie de hotărîri în probleme de mare
int(-'res ; intensificarea propo~.randei socialiste la sate şi or~1anizarea t~r<lnimii în cJubni. sprijinirea materială a presei
pa1tidului.
A fost ales noul Consiliu General al partidului, alcătuit
din .:inci membri.
6.

Bucureşli,

20-22

aprilif~

1899; Congresul VI al

P.S.D.M.R.
Ordinea de, zi : 1) Activitatea parlamentară ; 2) Situaţia
partidului ; 3) Tuctlca partidului..
Fe lingă discuţiile constructive purtate de mai mulţi delegaţi la acest congres, s-au manifestat mai evident decît pînă :itunci şi o serie de lirmte şi confuzii determinate de stadiul dezvoltăm sociale la lipsa de experienţă şi de insuficienta maturitate ideologicei a proletariatului şi a conducăto
rilor ::ăi din ::i.cea perioa::t:i. Prezenţa în conducerea partidului a UDOr elemente nf·~ative de clasa muncitoare.
inconse<..\·enta 2ccstora din punct de vedere politic şi ideologic au determinat frămîntări ~i convulsii din ce în ce mai
grave. Aceste frlimintări .3U ie~it la iveală şi în timpul dezbciterilor congresulu;, car2, de altfel, şi-a întrerupt lucrările.
Exprimînd hotărîrea majorităţii membrilor partidului de
a continua lupta Al. Ionescu a publicat articolul - manifest. ,,Sîntem şi rămînem", în care se combătea atitudinea e·
lementelor ce duseseră la zdruncinarea echilibrului mişcă
rii. "Noi nu putem să i enur:ţăm la partidul şi la idealul nostru, se arăta in articol. Stntem muncitori socialişti şi vrem
sit rZ,mînem c.:1 atare, căci inlen:sele noastre şi politice şi
econo::nice nu ne îngăduie s~i fim altfel („.). Noi sîntem şi
rămînem soldaţi credincioşi ai steagului roşu al proletariatului internaţional şi în o ceastă direcţie vom lupta".
B. CONGRESELE P;\RTIDULUI SOCIAL-DEMOCRAT

DIN ROMÂNIA
7.
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Bucureşti,

31 ianuarie -- 2 februarie 1910. Congresul
de comtituire a Partidului Social-Democrat din Români":! -· (?.S.D.Iq
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01dinea df' zi : 1) Darea de seamă materială şi morală a
L"niunii Socialistf' ; 2) Transformarea Uniunii Socialiste în
partid. Votarea programelor şi statutelor partidului; a) Partea principală, b) Programul politic, c) Programul de reforme
r.conomice, d) P:-ogramul agrar. e) Statutele. 3)Alegerea comitetelor. Alte chestiuni. Presd şi editura mişcării. Cooperativele şi Casa poporului. Cougresul a dezbătut şi votat Programul ş1 S~atutul P.S.D.P. In p1ogram se arăta că scopul final al partiiului ca „partid revoluţionar" era „completa prefacere a societăţii I, adicii „(iestiinţarea exploatării muncii
sul1 orice formii şi înlocui rea ei prin socializarea mijloacelor de producţie". A
fos~
ales un comitet
executiv al
P.S.D.R. alcătui: din şapte membri.
8.

Bucureşti,

29 iunie -· 1 iulie 1912; Congresul II al

P.S.D.R.

Ordinea de zi : 1) Darea de seamă materială a P.S.D.R.
Darea de seamă â partidului; presa; cercul de editură; 2)
ReorgC1nizarei::l ; 3) Legea meseriilor ; 4) Legea asigurărilor ;
5) Votul universul.
ln cadrul conun~sului s-m1 dezbătut amplu problemele
pericolului iz:.rncnirii războiului în Balcani. Au fost adoptate cîleva rezoluţii (în prob!c>m,. organizării, a tacticii mişcă
rii muncitoreşti. a votului universal) şi o serie de moţiuni
(în legf'ttură cu &i:irbiltorirea de 1 Mai, cu scumpirea trniului
şi prol)l~111a aqrară). Trei moţiuni au exprimat salutul faţii de
lupta reY'oluţion.ard. din Rusia, ~aţă. de
unitatea mişcării
muncitoreşti din Bulgaria şi r.. solidarităţii
cu lupta clasei
mm°Jcitoare din Ungaria.
Congresul a ales Comitetul [xecutiv al P.S.D.R., alcătuit
'clin sapte memlHi.
9.

Bucure~.ti,

6-8 apriHe 1914 ; Congresul al Iii-lea al

P.S.D.R.

Ordinea de zi.: 1) Rapoartele asupra partidului; 2) Modificarea statutelor: 3) Votul uni versa!; 4) Chestiunea agrară;
5) Politica extNni:i a socif.l.1-democraţiei ; 6) Ieftinirea traiului ; 7) Presa mişcării şi altele.
Congresul a dezbătut pe larg atitudinea P.S.D.R. faţă de
reformele pr?.Coniza~e de ~rm·ernul liberal. Congresul a vo-
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tat noul Statu~ al P.S.D.R. şi Regulamentul pentru funcţioria.;
secţiunilor partidului.
ln fh•al. a fost aies u11 nor Comitet Executiv al P.S.D.R.
alcătuit din şap1e membri.

rea

10.

Blreureşti,

10 aug-ost 1914 ; Coll!fl'esul Extl'aordinar al

P.S.D.R.

Orrlinea rle zi : 1) Răzhoiui (·Uropean_, socialismul român
, 2) Războiul şi lipsa de lucru.
Congresul a t1doptat Declaraţia cu privire la poziţi;;i.
Ro;n-ânte-i faţă de ri,zboi.
şi neutralitaţ~a

11. Bucure!;ll. 25·-27 octombrie HHS; Congresul
P.S.D.R.

IV aJ

Ordinea de zi: l)Raportul Comitetului Executiv. Organizarea şi propaqanda ; 2) Ziarnl 1 3) Reformele ; 4) SocialDemocraţia şi războiul; FcGel etia muncitorilor interbalcai;iici;
Conferinţa de la Zimmerwakl şi altele.
Jntr-o serb el(' rezoluţii şi moţiuni, Congresul a exprimat poziţia partidului faţ.'i df:' problemele actuale ale mişcă.
rii mun,citore)ti <lin a<:el timp (organizarea şi propagandai
războiul şi poziti<• r,ocial-dernocraţiei faţă de acesta, regimul
r:e închisori, specula şi scumpetea, propaganda de partid printrei femei). O moţiune specietW a fost adoptată în memoria
lui .Jean Jaur~s. alta pentru O!l'agierea lui C. DobrogeanuCherea.
Congresul a ::des ComilPtL,l Executiv al partidului, format din şapte membri.
12.

Bucureşti,

13-14 oC'iombrie 1919;
Congresul Extraordinar al Partidului Socialist din R(llllania.

Ordinea dP. zi . Stabilirea poziţiei partidului faţă de alegerile din noiembrie 1919.
La congres S-d hotărît abţinerea partidului de la primele
aleqerl parlamentare organizatP, pe baza votului universal de
la 19 noiembrie 1919 şi orqanizarea la 3 noiembrie 1919 a
unei greve generale demoristr<1 Live de protest împotriva teroarei electorale. Dar aceiist& tactică s-a dovedit însă greşită., nemulţumind clasa muncitoare şi pe alţi oameni
ai
muncii care ·voiau. să-şi dea Yotul pentru Partidul Socialist,
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In final, con9rcsul a cornpletât Comitetul Executiv cu încă
zece :::nembri.
C. CONGRESI·LE PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
13.

Bucureşti,

8-12 mai Hl21 ; Congresul de transformare
a Partidului Sociali5.I în Partidul Comunist Român

Membrii reprezentaţi la congres - 45 098.
Ordinea de zi: l)Dare,1 de seamă morală şi materială;
2) Raportul deJenaţiie care a fost în Rusia ; 3) Afilierea şi
programul ; 4) Problema aururii ; 5) Cooperativele ; 6) Presa
şi propaganda; 7) Modificarea statutelor; 8) Chestiunea naţionalităţilor; 9) I'v1işcarea feminină; 10) Alegerea comitetului ; 11) Diverse.
Congresiştii au adoptat următoarele
moţiuni : Pentru
pace, contra r.\zboiului, Pt•ntrn amnistie, Pentru cei închişi,
Contra cenzurii şi stării de asediu, Pentru cei loviţi de grevă, Pentru proletariatul rus.
După ampli~ dezbateri străbătute de dorinţa fierbinte de a
deschide largi orizonturi de ci.ctivitate partidului, a fost adoptată în unanimitate propnnerea de transformare a Partidu.lui Socialist în Partidul Comunist Român. Crearea detaşa
mentului de civangmclti mcnxist-leninist al clasei muncitoare,
conducătorul luptei revoluţionc:.re a tuturor oamenilor muncii nentru elibern.rea reală de sub orice exploatare, a repreZf.'nlat împlinireri dezideratului pentru care luptaseră nenumăraţi şi neînfricaî.i fii ai cJ;1sei muncitoare şi ai poporului
romen.
Intrate în panică, autorittiţile guvernamentale au proce•
dat în după-a 111iuza zilei de l:'. mai la o intervenţie brutală,
cu forţe polidcneşti şi milit<11 e. în sala congresului. Suprimarea samavolnic~ a lucrăriio r congresului a împiedicat atît eputzarec. onlinei de :t.i, cit şi alegerea conducerii partidului.
-.· · ...,,, .. '
O parte a socialiştilor nu au urmat hotărîrea istoricului
Congfes din m<li JD2 J ~i uu constituit grupări aparte, care
!n 1927 s-au reunit în Pc:~rtidul Social-Democrat, producînd
sci1iunea politictî. în rîndul clasei muncitoare din Romftniii.
14.

Ploieşti,

3·-4 octombrie 1922; Congresul li al P.C.R.

Ordinea de zi : Rapoartele Comitetului; 2) Chestiunea
3) Chestiunea aunuii; 4) Chestiunea naţionalită-

5!ndicală;
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tilor ; 5) PreS"l ; 6) Program şi tactică ; 7) Organizare şi statute; 8) Alegerile comitetelor; 9) Diverse.
Participanţii la congrec; an abordat o problematică foarte lc1r9ă privind dezvoltarea mişcării revoluţionare şi democratice din Romt.nia în aced ct<ip5., au făcut un util schimb
de vederi în problemele cc preocupă partidul comunist într-o apropiată perspectivă. Co119re5ul a adoptat Statutul Partidului Comunist Român, îndreptar temeinic pentru activitatea
viitoare şi a ales Comitetul Central :al Partidului Comunist
aldituit din 9 membri şi 3 nwmbri supleanţi. Secretarul general - Gheoryhe Cristescu.
lS. Viena, august 1924; Congresul III P.C.R.

Orrlinea de zi : Raportul dE:legaţiei P.C.R. la cel de-dl
V-lea Congres dl Cominternului; Raportul cu privite la situaţia economică ::;i politică e. ţării ; Raportul de activita~e al
C.C. ai P.C.R.; 2) Raportu' Comisiei de control; 3) Problema ţărănească : 11j Problem<l naţională; 5) Problema sindicală ; 6) Problema 01ganizatoric;J. : 7) Problema electorală ; 8)
Alegerea organelor conducilloc:.re ale partidului.
Ilegalizarea partidului mtervenită în acel timp nu a permis clesfăşunreC'. congresului în ţară şi nici participarea la
lucrările de la Viena a tutmw acelora care ar fi trebuit să
ia parte la dezlrn.:erea problemcior celor mai complexe ce
se puneau în activitatea P.C.R.
Congresul a dezbătut căile de continuare a activităţii
partidului în condiţiile aspre ale ilegalităţii şi a adoptat
hotărîri într-o serie de probleme importante ale procesului
revoluţionar din România. Dificultăţile care au trebuit învinse pentru convocarea şi desfăşurarea congresului au fă
cut ca multe din discuţiile purtate să nu poată fi duse pinu
la capăt, formulîndu-se unele concluzii eronate împotriva
c.':irora, î 1 perioada urmtttoare, partidul trebuie să lupte.
In final. s-a procedat la alegerea noului Comitet Central al partidului, alcătuit din opt persoane (ca prevedere
- pentru cazul în care conducerea partidului ar fi căzut în
mina Signrantei -- a fost c:les şi un comitet de rezervd.). Secretar general - Elek KoblOs.
1

.

16. Harkov, iunie 1928; Congresul IV al P.C.R .
La acest Congres s-a încercat analiza fiecăreia dintre
problemele fundamentale ale procesului revoluţionar din
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România, dar greutăţile pe care partidul le întîmpina în acel
timp, erorile existente în judecarea unor fenomene şi situaţii, n'!.l o.u permis con:1rer.ului să schiţeze un plan clarvd.z<ltor, capabil să direcţioneze cu justeţe eforturile viitoare ale
mişcării muncitoreşti, revoluţionare şi democratice din România.
In ultima zi a lucrărilor a fost ales Comitetul Central
al P.C.R. alcătuit din şapte persoane. Totodată a fost desemnat un birou al C.C. al P.C.R. în tară şi un altul în străină
tate. Secretar general - Vitali Holostenco, nume conspirativ: Barbu.
17. Moscova, 3-24 decembrie 1931; Congresul V al

P.C.R.
Ordinea de zi : Situaţia internaţională şi pericolul unui
contra U.R.S.S. ; 2) Situaţia economică şi politică a
I<omciniei şi sarcinile partidului în mişcarea sindicală ; 3)
Munca partidului la sate ; 4) Sarcinile partidului şi mişca
rea naţională revoluţionară ; 5) Sarcinile organizatorice şi
politico-organizatorice ale partidului ; 6) Alegerea organelor conducătoare.
Spre deosebire de Congresele III şi IV, Congresul V al
P.C.R. a reuşit să facă o analiză profundă asupra diverselor
aspecte ale situaţiei economice, sociale şi politice. Prin aceasta, partidul şi-a format o imagine mai clară cu privire
Ja contradicţiile regimului burghez, la raportul forţelor de
clasă şi, pe această bază, a stabilit obiective de perspectivă
şi sarcini imediate pentru activitatea sa. In urma analizei
în lreprinse, congresul a desprins con:luzii d ~ mare importanţă pentru activitatea ulterioară a partidului, între caw
concluzia principală că România se găsea în faza desfăşu
rării revoluţiei burghezo-democratice, a precizat sarcinile
şi forţele motrice ale revoluţiei. Odată cu stabilirea liniei
generale strategice şi tactice au fost amplu dezbătute căile
întăririi organizatorice a partidului, ale sporirii rolului său
conducător în luptele revoluţionare ale maselor.
Congresul a desemnat noul Comitet Central. format din
11 persoane. Secretar general : Alexander Danieluk-Stefansk, nume conspirativ : Gorn.
război
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18.

:Bucureşti, 21-23 februarie 1948: Congresul

VI al
P.C.R. Congresul făuririi partidului politic unic a1
clasei muncitoare din România.

Membrii reprezentaţi la congres 937 846 din care
peste ao la sut<l proveneuu din rîndurile P.C.R.
Ordinea de zi: 1) Raportul politic general; 2) Raportul
asupra proiectului de statut; 3) Alegerea Comitetului Central.
Congresul a analizat condiţiile interne şi internaţionale
din acel timp, caracterul şi semnificaţia transformărilor revoluţionare ce avuseseră loc în România după 23 August
1944.

Un spaţiu larg s-a acordat reliefării trăsăturilor fundamentale şi principiilor pe baza cărora a fost concepută fău
rirea partidului unic al clasei muncitoare. „Partidul Muncitoresc Român - se arăta în Raportul politic general - s2
încheagă ca un partid al luptei neîmpăcate împotriva exploatării, împotriva tuturor exploatărilor muncitorimii şi ţă
rănimii muncitoare, pentru dezvoltarea mai departe a democraţiei populare, pe care noi o considerăm ca drum spre
realizarea măreţului nostru scop final - societatea socialistă şi societatea comunistă".
Partidul politic unic a luat naştere pe baze monolitice,
sudat printr-un program şi o tactică unică, prin unitatea de
voinţă şi acţiune a membrilor săi.
Făurirea, în februarie 1948, a partidului revoluţionar
u11ic al clasei muncitoare, pe temelia marxism-lenin;smului,
a reprezentat o necesitate obiectivă a dezvoltării revoluţiei
în ţara noastră. In acest moment istoric s-a asigurat realizarea unWiţii depline po~i tico-organizatorice a proletariatului, condiţie a îndeplinirii de către clasa muncitoare şi par·
tidul ei a rolului de forţă conducătoare în societate.
Congresul a stabilit jaloanele trecerii la construcţia socialismului în România. In prim-planul dezbaterilor s-a situat orientarea spre industrializarea ţării, pe ba1a dezvolLr}rii industriei grele, prin folosirea tuturor posibilităţilor
interne şi valorificarea maximă a tuturor rezervelor ma·
teriale şi umane ale patriei. ln strînsă legătură cu aceasta
a fost discutată şi situaţia agriculturii, au fost direcţionate
eforturile spre modernizarea acesteia.
ln domeniul construirii statului socialist, congresul a
indicat necesitatea trecerii imediate la elaborarea unei noi
88
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Constituţii la crearea organelor centrale şi locale ale puterii 03menilor muncii, la \nniptuirea unor reforme radicale
iu domeniul învăţămîntului, al organizării armatei etc.
O mare importanţă pentru întărirea şi dezvoltarea partidului a avut-o adoptarea în Congres a Statutului care preciza că : „Partidul Muncitoresc Român este avangarda or~1anizată a clasei muncitoare din România care are la bază
ideologia marxist-leninistă iar ca scop final desfiinţarea ori~
cărui fel de exploatare a omului de către om, construirea
socialismului şi comunismului". ·
In ultima zi a lucrărilor, Congresul a ales Comitetul
Central alcătuit din 41 membri şi 16 supleanţi. Prim secre1.ar al C.C. al P.M.R. Gheorghe Gheorghiu Dej.

19.

Bucureşti,

23-28 decembrie 1955: Congresul VII

al P.C.R.
Membrii reprezentaţi la congres - 538 815.
Ordinea de zi: 1) Raport de activitate al Comitetului
Central al partidului ; 2) Raportul Comisiei Centrale de Revizie ; 3) Raportul asupra Directivelor Congresului VII, cu
privire la cel de-al ll-lc::1 plan cincinal de dezvoltare a economiei naţionale pe anii 1956-1960; 4) Raportul cu privire
la modificarea Statutului ; 5) Alegerea organelor centrale
ale partidului.
Congresul VII a făcut bilanţul realizărilor obţinute de
oamenii muncii în construcţia socialistă, în perioada planurilor de stat pe 1949-1950 şi a primului plan cincinal (fg51
-1955); a stabilit directivele dezvoltării economiei naţio
nale pentru anii 1956-196J. Sarcina centrală a construc_ţic:i socialiste în această perioadă au constituit-o făurirea
economiei socialiste uni tare, industrializarea ţării, creşte
r·~a industriei grele şi în special a industriei constructoare
de maşini, transformarea socialistă a agriculturii.
In încheierea lucrărilor, Congresul a ales Comitetul
Central. alcătuit din 61 membri şi 35 supleanţi. Prim secretar al partidului: Gheorghe Gheorghiu-Dej.
20.

Bucureşti,

20-25 iunie t 960 ; Congresul VIII al

P.C.R.
Membri reprezentaţi la Congres de partid.

662.017

şi

145.123

candidaţi
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Ordinea de zi : 1) Raportul Comitetului Central a1 partidului cu privire la activitatea în perioada dintre Congresul VII şi Congresul VIII al partidului ; cu privire la planul
de dezvoltare a economiei naţionale pe anii 1968-1965 şi
la schiţa planului economic de perspectivă pe 15 ani; 2) Raportul Comisiei Centrale de Revizie; 3) Alegerea Comitetului Central şi a Comisiei Centrale de Revizie. Congresul a
n.ies Comitetul Central alcătuit din 79 membri şi 31 supleanţi. Prim-secretar al Comitetului Central al partidului :
Gheorghe Gheorghiu-Dej.
La Congres au participat 46 delegaţii ale partidelor comuniste şi muncitoreşti din 46 de ţări.

21.

Bucureşti,

19-24 iulie 1965; Congresul al IX-iea

al P.C.R.
Iviembri reprezentaţi la Congres - 1.221.887 şi 189.189
de partid. Fiecare al zecelea cetăţean major al
membru al Partidului Comunist.
Ponderea principală o deţineau muncitorii, al căror număr era de peste 630.000 :__ 440/o. Aproape 200/o din totalul
muncitorilor iar în unele ramuri de mare importanţă mai
mult de 300/o făceau parte din partid. In acelaşi timp, a crescut numărul ţăranilor în partid, ajungînd la aproape 500.000
-- circa 340;0. A crescut, de asemenea, numărul femeilor în
rîndurile partidului, reprezentînd peste 21 O/o din numărul
membrilor de partid.
Partidul dispunea de organizaţii în toate uzinele, fabricile, şantierele, cooperativele agricole de producţie, gospodăriile agricole de stat, staţiunile de maşini şi tractoare în
instituţii de învăţămînt, ştiintă, artă şi cultură.
La lucrările Congresului au participat, ca invitaţi, re·
prezentanţi din 56 de partide comuniste şi muncitoreşti, ai
dltor partide democratice.
Ordinea de zi : 1) Raportul Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la activitatea partidului
în perioada dintre Congresul al VIII-lea şi Congresul al IX·
!ea al Partidului Comunist Român; 2) Raportul Comisiei
Centrale de Revizie ; 3) Raportul asupra Directivelor Congresului al IX-lea al partidului privind planul de dezvoltare
ct economiei naţionale pe perioada 1966-1970; 4) Raport
asupra Directivelor Congresului al IX-lea al P.C.R. privind
planul de 10 ani pentru dezvoltarea energeticii ; 5} Raporcandidaţi
tă:rii era
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tul cu privire la proiectul Statutului P.C.R. ; 6) Alegerea
C.C. al P.C.R. şi a Comisiei de Revizie.
Raportul C.C. al P.C.R. a făcut o analiză amplă a realizărilor istorice obţinute de poporul român în anii regimului democrat-popular, rodnicile transformări petrecute în economia ţării, în structura societăţii, în viaţa celor ce muncesc, a confirmat justeţea liniei politice a partidului, care
se călăuzeşte în întreaga sa activitate după învăţătura marxist-leninistă, aplicînd-o creator la condiţiile ţării noastre.
Forţele de producţie au cunoscut, în această perioadă, o nouă şi puternică înflorire : s-a dezvoltat în ritm impetuos industria socialistă şi, pe această bază, întreaga societate. S-a
încheiat cooperativizarea agriculturii - revoluţie profundă
în viaţa ţărănimii, a satelor; relaţiile de producţie socialiste
s-au generalizat în întreaga economie.
Congresul a stabilit direcţiile de dezvoltare a României
in următorii 5 ani, în vederea continuării pe o treaptă superioară a procesului de desăvîrşire a construcţiei socialiste
în toate domeniile de activitate economică, ştiinţifică şi culturală.

Congresul a stabilit, de asemenea, că în centrul politicii partidului de construire a socialismului rămîn şi în viitor industrializarea socialistă a ţării, creşterea cu precăde
re a industriei grele şi în special a industriei constructoare
de maşini.
Planul de 10 ani a adoptat, ~u privire la valorificarea
resurselor energetice şi electrificarea ţării, în perioada
1966-1975, ritmurile stabilite, precum şi orientarea spre
creşterea mai accentuată a producţiei de cărbune, dezvoltarea amenajărilor hidroenergetice, începînd cu următorii
ani a utilizării energiei nucleare pentru producerea energiei electrice şi termice şi economisirea rezervelor de hidroc.:a.rburi în vederea utilizării lor superioare, ca materie primă în industrie, ceea ce r;:orespunde în întregime nevoilor
dezvoltării economiei naţionale.
Raportul a făcut o arn:lizi.', amplă asupra dezvoltării intensive şi multilaterale a agricult~rii, stabilind ca obiectiv
fundamental conc"'ntrarea eforturilor spre asigurarea unei
puternice haze tehnico-mate::-~ale, rezolvarea în linii generale
pînă în 1970 a problemelor mecanizării complexe şi
ale
chimizării a9.!"iculturii factori esenţiali în materializare<l
şi sporirea producţiei awicole. în vederea îmbunătăţirii formelor rle îndrumare şi coEducere a activităţii cooperativewww.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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lor ayr1coie, Congresui .:l Lolărî~ crearea unor organe intel'„
cooperatiste cu atribuţii directe în coordonarea ef~rturilor
cooperativelo~- pentru SiJorireC' produ.cţie-i.
In mod jus~ se matJ. îu Raportul C.C. al P.C.R. că. victoria definitivă a socialismului în patria :no.astră şi făur.irea
economiei socialiste uni te.re au dus la profunde sc;him.bări
social-econmnice în în.itPa~w ~!ructură a societăţii. A fQst
însuşitu de Congres rjropunc·reci ca patria nOitStră să JilOJlfle
denurnir('a de Repill>1ic;a Soci'ilistă România. Aceasta cQre?:;„
punde p~ deplin stadiului actual de dezvoltare al soc;ietătii
noastre.
Iu Raport s-a apreciat că trăsătura fuadamentală a putidului nostru a fost şi E>S1e &trtnsa coeziune 'l rînduril<>l sale,
'.lilitatea de nezd.rtmcincll 111 jurul Comitetului Central
chezăşia dob:ndiril de uo~ vicLOrii în lupta pentru constn.1irea socialismului şi comunismului.
Congresul ,, adoptat Si.atutul P.C.R. - Leg~ fundamentală; a partidului care sintetize~ă experienţa dobhuli.tă
în decursul a.nilor, ţine seama de schimbările petre(ute in
viata partidului şi a socidi:itii noastre.
Cong:resul a hot~lrit ca Partidul să poarte d.enuaitea de
PMtidul Comunist Român, iur numero'farea C~esek>r să
înceapd cu Conqr~sul I din mai 1921, dnd s-<i făl:lrit par{idul marxist··kninist al clasei muncitoare. Pe aceaată b-id
s-a hotă.rit ca Conqresul s5. fie numit : CONGRESUL
AL
IX-1.EA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN.
Congresul a hotărît de dSemenea, să se renunţe la stagiul de candidat şi în vii!or primirea să se facă direct în rîndurile m~mbrilor de µartid.
Analizînd acLivitatea inic:rnnţională a partidului s-a. evidentiat contribuţia României în iupta pentru triumful cauzei
păcii şi socidlismului în l11rne.
In ultima zi a lucrărilor Congresului s-a procedat la
alegerea C.C. a.I P.C.1{., alcătuit din 121 membri şi 75 suplecwti. Secretarul ~;en:crai Bl C.C. al P.C.R. a fost
ales
tovar.lşul NICOI..AE CEAUŞESCU.
22.

Bue;ureşti,

6-12 a.ugust 1969 :

Congre~ul ~•

X-lea al

P.C.R.

Membri reprezentali la Congres - 1.924.000. De la Congresul prncedent, declin;.l partidului a crescut cu pe~Le
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460 OOO membri. Astfel, fiecare al şaptelea cetăţean major
al ţi:irii era membru al P.C.R.
La Congres au parlicip<;l 66 de delegaţii ale partidelor
comuniste şi muncitoreşti. socialiste, democratice.
Ordinea de zi · Rt1portul Cvmitetului Central cu privire
la activitatea P.C.R. în pcnoc•da dintre Congresul al IX-lea
şi Congresul al X-lea al F.C.R. şi sarcinile de viitor ale partidului. Directivele Con~Jresl~lu; al X-lea al P.C.R. privind plctnul cincinal pe anii 1971---1975 şi liniile directoare ale dezvolUirli economiei naţionale pe perioada 1976-1980; Raportul Comisiei Centrale de cevizie ; Modificările ce se propun a fi aduse Stiltutului P.C.R. ; Alegerea C.C. al P.C.R. şi
a Comisiei Centrale de RcYizie
Raportul, prea_•ntat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, a
înrii~işat bili:inţul 1eaiizi."u"ilor şi a stabilit direcţiile principale
spre care trebuie concPntrate eforturile generale ale partidului nostru, a1e întregului popor pentru ridicarea pe o treaptă supt>rioară a eciificil.rii sodetăţii în România, pentru soluţionarea multiplelor problerr.e ale dezvoltării bazei tehnicomaleriale, ale perfecţionării relaţiilor socialiste de producţie, ale exercitării la un nivel mai înalt a rolului conducă
tor :::il partidului în sodetatE.
Congresul a sLc.biii t cu c;l:-iectiv fundamental al progrdmului de viitor liircJirea ~i perfecţionarea în continuare a
bazei tehnico-materiale a ţ(uii, făurirea societăţii socialis~e
multiialeral dezvolLate.
Au fost aprobate Di~ccliw·le privind planul de dezvolrnre economico-sociahi a Romtniei pe anii 1971-1975, linEle
directoare ale acestei dezvoltări pe perioada
1976-1930,
proqramul dezvoiUir1i n;<,urselor energetice şi ale electrifi·
cării ţării în deceniul următor. Modificările la Stâtutul partidului, s-a subliniat la Cow1re~;. au fost determinate de schimbdrile survenite în structură şi ca urmare a reorga.nizării administratiV··k!itoriale D ţt:i i:, de necesitatea perfecţion;:,'mi
muncii de partid, a cre7terii rolului partidului în conduo~
rea activit5.ţii economice şi cultural-educative, în dezvoltare:i vieţii social-politi.cc.
Congresul a dat o înaltă apreciere politicii externe şi activităţii internaţionale a partidului şi guvernului pentru dezvoltarea relaţiilor cu toate ţările socialiste, apărarea unită.
ţii mişcării comuniste şi muncitoreşti, întJ.rirea legăturilor
cu toate forţele antiimperialiste, pentru dezvoltarea colabowww.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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riirii internationaie Şl eoniucrări1 paşnice cu toate stateie
Lumii.
Congresul a ales Comitetul Central al Partidului Comunist Român alcătuit din 165 membri şi UO supleanţi. Secretar general al partidului a fost reales tovarăşul NJCOLAE
l..:.t:A L.J:;iESCU.
23. Bucureşti, 25~28 noiembrie 1974 : Congresul al XI-

lea al P.C.R.

Membri reprezel1taţi la Congres - 2.480.000, cu peste
500.000 mai mU1t decît la Congresul al X-lea. Ponderea mundtoriJor în partid a crescut de la 42,60;0 în 1969 la 48,370/o.
Numărul membrilor de partid din rîndunle ţărănimii cooperatiste era de circa 22U/o, iar din rîndul intelectualilor de
peste 210/o. Peste 710/o dm efectivul partidului lucrează nemijlocit în sfera producţiei materiale. Din numărul total al
membrilor de partid, aproape 2tl0fo îl reprezentau femeile.
La lucrările Congresului au pdrticipat 133 de delegaţi
din !hi de ţări, ale partidelor comuniste, socialiste, denlocrat;ce, ale mişcării de eliberare naţională şi altor organizaţii
progresiste antiimperialiste de pe toate continentele.
Ordinea de z1 : !)Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea P.C.R. în perioada dintre Congresul al
X-lea al P.C.R. şi Congresul al Xi-lea al P.C.R. şi sarcinile
de viitor ale partidulm ; 2) Proiectul Programului Partidului Comunist l<.omân de făurinre a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism;
J) Proiectul de Directive ale Congresului al XI-lea al P.C.R.
cu privire la Planul cincinal 1970-1980 şi liniile directoare
ale dezvoltării economico~sociale a României pentru perioada 1981~1986; 4) Cu privire la modificările unor preve·
deri ale Statutului P.C.R. ; 5) Proiectul de norme ale vieţii
~i muncii comuniştilor, ale eticii şi echităţii socialiste; 6)
Alegerea Comitetului Central al partidului, a secretarului
general al Partidului Comunist Român şi a Comisiei Centrale de ·revizie.
Congresul al Xi-lea al P.C.R. a analizat, într-un spirit
de înaltă responsabilitate, activitatea desfăşurată de organele şi organizaţiile partidului, de întregul popor pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al X-lea şi a stabilit obiectivele dezvoltării României în noua etapă istorică. Au fost
evidenţiate r~rnatcabîlele realizări obţinute în dezvoltarea
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in ritm înalt şi repartizarea, raţională a forţelor de productie pe întreg teritoriul ţării, în dezvoltarea învăţămîntului,
ştiinţei şi culturii, în perfecţionarea relaţiilor de producţie
~i a organizării vieţii sociale, în lărgirea democraţiei socialiste şi ridicarea nivelului de trai, material şi spiritual al
poporului.
Elaborînd Directivele cu privire la planul cincinal J976
-1980 şi liniile directoare ab dezvoltării economico-sociale a ţării, pentru perioada 1981-199::>, parte integrant<l a
programului partidului Congresul a apreciat
cincinalul
1976-1980 să fie cincinalul înfiiptuirii revoluţiei tehnicoştiinţifice, că prin înfăptuirea planurilor înscrise . în Directive, România se va afla în 1990 pe o treaptă superioară a
dezvoltării sale, că în linii generale va fi înfăptuită societatea socialistă multilateral dezvoltată, creîndu-se astfel o
L'ază trainică pentru trecerea la făurirea treptată a societUţii comuniste în patria noastră.
Congresul a apreciat că în această perioadă s-au afirmat cu putere rolul conducător al partidului capacitatea ~;a
cte a asigura progresul susţinut al României. creşterea bună
stării poporului. De asemenea, s-au subliniat rolul hotărî
lor al secretarul.ui general al partidului la fundamentarea
teoretică şi elaborarea Programului Partidului Comunist Romfi.n, valoarea inestimabilă a contribuţiei tovarăşului Nicolae
Ceauşescu la stabilirea liniei strategice şi tactice, a direcţii!or principale de acţiune în vederea edificării cu succes
a societăţ.ii socialiste multilateral dezvoltate şi trecerea la
construirea comunismului în România.
In politica externă, Conqresul a hotărît ca partidul. România socialistă sd.-şi intensifice eforturile pentru cauza dezarmării, pentru încetarea cursei înarmărilor, distrugerea armelor atomice, reducerea trupelor şi armamentelor pentru
eliberarea popoarelor de povara cheltuielilor militare şi a
pericolului unui nou război !1imicitor.
Congresul a ales Comitetul Central compus din 205
membri şi 156 membri supleanţi, Comisia centrală de Revizie. Secretar general al partidului a fost reales tovarăşul
NICOLAE CEAUŞESCU.
24.

Bucureşti,

19-23 noiembrie 1979 Xii-lea al P.C.R.

Congresul al

Membrii de partid reprezentaţi la Congres peste 2.930.000,
respectiv 25 la suta clin populaţia activă a ţării. De la Conwww.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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{.jf~sui al Xf-leEt S•au primit în partid peste sso.6oo me:mbrl.
Din totalul membrilor de partid, aproape 54 la sută sînt
mundtoti, faţă de 44 la sută în 1965, aptoape 18 la sută sînt
ţărani, 29 la sută intelectuali. Ponderea femeilor în patfid
a ajuns la aproape 281>/o. In unităţile econcnnice şi sociale
la oraşe şi sate îşi desfăşoară activitatea peste 7 OOO de organizaţii de pattid conduse de comitete şi circa 60.400 organizaţii de baiă.
ta lucrările Congresului au luat parte 148 delegaţii din
9a de ţări, reprezentînd partide comuniste şi muncitoreşti,
sociali&l:e, s<:>dal·democrate, alte organizaţii ale clasei muncitoare, partide şt orgatlizaţii democratice, progresiste, miş~
cări de eliberare naţională, forţe sociale politice înaintate,
antiimperialiste de pretutindeni, cu care partidul nostru în•
întreţine· relaţii de solidaritate şi colaborare.
Ordinea de ti : 1) Raportul Comitetului Centtal cu privire la activitatea Partidului Comunist Român în perioada
dintre Congresul al Xi-lea şi Congtesul al XII•IM şi sarcinile de viitor ale partidului ; 2) Raportul Comisiei Centrale
revizie ; 3) Proiectul Directivelor Congresului al Xii-lea al
?.C.R. cu privire Ia dezvlotarea economico-sodală a României în cincinalul 1981~1985 şi orientârile de persţectiv1
pînă în 1990; 4) Proiectul Progtamului~Directivă de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi de introducere
a progresului tehnic în perioada 1981~1990 şi Direcţiile
principale pînă în anul 2000 ; 5) Proiectul Programului-Directivă de cercetare $i dezvoltare în domeniul energiei pe
perioada 1981-1990 şi orientările principale pînă în anul
~OOO ; 6) Proiectul Programului~Directivă de creştere a ni·
velului de trai în perioada 1981-1985 şi de ridica~e conti~
nuă a calităţii Vieţii ; ?) Proiectul Programului~Directlvă
de dezvoltare econotnico-socială a României în profil teri•
torial în perioada 1'981-1985; 8) Modificarea 1mor prevederi ale Statului Partidului Comunist Român ; 9) Alegerea
secretarului general al Partidului Comunist Român, a Corniletului Central al P.C.R. şi a Comisiei Centrale de revizie.
Raportul prezentat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general al partidului, a evidenţiat marile realizări
obţinute în înfăptuirea cincinalului, a activităţii orge.nizatorice, politice şi ideologice, a vieţii internaţionale şi a fundamentat în mod ştiinţific direcţiile şi obiectivele principale
ale dezvoltării societăţii româneşti în perioada 1981--'""'1985
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m deceniul următor, în vederea transpunerii în viaţă a
programului partidului.
Congresul a apreciat, de asemenea, că introducerea noului mecanism economico-financiar b01zat pe autoconducerea
muncitorească, autogestiunea economică şi pe participarea
ou.menilor muncii la beneficii a avut un rol important în
a.şezarea pe noi principii a planificării şi desfăşurării activităţii economice şi financiare, în accentuarea puternică a laturilor calitative ale dezvoltării economico-sociale a ţării.
Congresul a dat o mare perspectivă dezvoltării ţării,
j)rin aprobarea Directivelor cu privire la dezvoltarea României în cincinalul 1981-1985 şi prin orientările de largă
perspectivă pînă în 1990.
Congresul a definit cu claritate obiectivul strategic al
planului cincinal 1981-1985, de continuare pe o treaptă superioară a îndeplinirii Programului partidului, creşterea în
ritm susţinut a economiei naţionale, afirmarea cu putere a
revoluţiei tehnico-ştiinţifice în toate domeniile, trecerea la
o nouă calitate a întregii activităţi economico-sociale.
La baza planului cincinal se situa lărgirea bazei proprii
ele materii prime şi energie, sporirea gradului de asigurare
din resurse interne a necesităţilor economiei naţionale şi
reducerea importurilor, continuarea fermă a procesului de
restructurare a industriei prin creşterea prioritară a ramuilor de prelucrare avansată, realizarea de produse de înaltă tehnicitate şi mici consumatori de energie.
Concludentă este aprecierea Congresului potrivit căre
ia prin înfăptuirea prevederilor noului cincinal, România va
(:ep<lşi stadiul de ţară socialistă în curs de dezvoltare şi va
deveni o ţară socialistă mediu dewoltată, prefigurîndu-se
o etapă de cea mai mare însemnătate în înfăptuirea prouramului partidului.
Ranortul a evidenţiat, de asemenea, preocuparea partidului pentru d2sfăşurarea în continuare a unei activităţi poli tic o-ideologice intensă, în spiritul materialismului dialectic şi istoric, pentru formarea omului nou, cu o înaltă conştiinţă socialistă, cu temeinice cunoştinţe profesionale şi de
cultură generală., pentru afirmarea hotărîtă în viaţă a principiilor eticii şi echităţii socialiste.
,Jn politica externă, Congresul a aprobat poziţiile şi orientările cuprinse în Raport privind activitatea şi obiectivele de viitor ale P.C.R. şi României socialiste - politică
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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de 'Pace şi colaborare, de participare activă ia soluţionarea
constructivă a marilor probleme ale vieţii ·politice contempoLane.
,
La Cc;mgres .a fost .ales Comitetul Central al Partidului
Comunist Român, compus din 245 membri şi 163 memrbi supJeainţi, Comisia Centrală de revizie, secretarul general al
Pa.nbidului Comuni.st Român a fost reales tovarăşul NICOLAE
CEAUŞESCU cel mai strălucit fiu al clasei muncitoare,
sim:bolul idealurilor de .libertate, pace şi progres ale poporului român, per:sonalitate proeminentă a mişcării comuniste
~i muncitoreşti mondiale, a vieţii politice -internaţionale.

25.

Bucureşti,

19-22 noiembrie 19.84. ;Co:.ngresul al XIIIlaa aJ P .1C.R.

Partidul numără 3.400.000 membri cu peste 580.000 mai
mult ca la Congresul precedent. Din totalul membrilor partidului peste 1.~20.000, adică aproape 56 la sută erau muncitori, peste 540.000, H~prezentînd circa 16 la sută erau ţă. rani, 710.000. adi~ă circa 21 la sută intelectuali, iar ceilalţi
a'lte categorii. Din totalul celor intraţi în partid, între cele
ctouă congrese, aproape 80 la sută erau muncitori, circa 75
la sută din noii membri de ·partid au provenit din rîndurile
Uniunii Tineretului Comunist iar 46 la sută sînt femei, ceea
ce face ca ponderea femeilur în partid să fie de peste 32 la
sută. Partidul cuprindea 72.517 organizaţii de bază, 7.879 comitete de partid de întreprinderi şi instituţii, 2.705 comitete
comunale, '.243 comitete orăşeneşti şi municipale şi 41 G>rganiza.tii judeţene, inclusiv municipiul Bucureşti. Practic, nu
există unitate economico-socială, nu există sector de activitate unde să nu-şi desfăşoare activitatea puternice organizaţii de bază.
La lucrările Congresului au participat 138 delegaţii din
92 ţări, reprezentînd partide comuniste şi muncitoreşti, partide socialiste, social-democrate, alte partide şi organizaţii
democratice progresiste, mişcări de eliberare naţională,
forţe ·sociale şi politice înaintate antiimperialiste de pretutindeni.
Ordinea de zi : 1) Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului Comunist Român în pe7i.oada
dintre Congresul ,al XIl-lea şi Congresul al XIlI-lea şi activiirtntea de v.iitor a :partidului în vederea înfăptuirii obiectivelor dezvoltării ·economico-sociale în cincinalul 1986-l99S
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şi în perspectivă pînă în anul 2000, a României ; 2) Raportul
Comisiei Centrale de revizie ; 3) Proiectul de Directive ale
Congresului al Xiii-lea al P.C.R. cu privire Ia dezvoltarea
economico-socială a României în cincinalul 1986-1990 şi
orientările de perspectivă pînă în anul 2000 ; 4) Programul.:....__
Directivă de dezvoltare economico-socială a României în
profil teritorial în perioada 1986-1990; 5) Programul-Directivă de creştere a nivelului de trai şi de ridicare continuă a calităţii vieţii în perioada 1986-1990; 6) Modificarea
unor prevederi ale Statutului Partidului Comunist Român;
7) Alegerea secretarului general al Partidului Comunist Român; Alegerea Comitetului Central al Partidului Comunist
Român şi a Comisiei Centrale de revizie.
Raportul prezentat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al partidului a făcut o analiză profundă, multilaterală a realităţilor economico-sociale din patria noastră, a realizărilor obţinute în cincinalul 1981-1986, a activităţii organizatorice, politice şi ideologice a partidului, a
întregii vieţi internaţionale, a tendinţelor de dezvoltare a
lumii contemporane. Este generalizată experienţa partidului
şi poporului în construcţia socialismului, sînt formulate teze teoretice noi privitoare Ia fenomenele economice şi politice actuale şi sînt date soluţiile revoluţionare pe care Ie
impune viaţa.
In Raport se fundamentează cu claritate, în mod ştiinţi
fic, direcţiile principale spre care trebuie concentrate prioritar, în cincinalul 1986-1990 şi în deceniul următor, eforturile partidului, ale întregului popor, pentru înfăptuirea în
viaţă a obiec;tivelor celei de-a treia etapă de realizare a
programului partidului.
Este, de asemeneea, evidenţiat faptul că, într-o perioadă istorică scurtă, România s-a transformat într-o ţară industrial-agrară cu o industri0
puternică, modernă şi o agricultură socialistă în plină dezvoltare. Toate aceste înfăptu
iri au determinat mutaţii calitative în nivelul de cultură şi
conştiinţă al întregului popor. Invăţămîntul, ştiinţa şi cultura au cunoscut o amplă dezvoltare, avînd un rol tot mai
însemnat în transformarea revoluţionară a patriei noastre.
Congresul stabileşte ca obiectiv fundamental al planului cincinal 1986-1990 continuarea fermă a politicii de fău
rire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înainta·rea României spre comunism. Pentru atingerea acestui obiectiv sînt necesare eforturi pentru dezvoltarea forţelor de
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producţie, perfecţionarea relaţiiior de producţie şi sodaie

pe o bază nouă, continuîndu-se cu fermitate procesul de
transformare revoluţionară a societăţii.
Agricultura - a doua ramură de bază a economiei naţionale, are ca obiectiv fundamental, înfăptuirea noii revoluţii agrare, care presupune transformarea generală a feluiui de muncă, de viaţă şi de gîndire al ţărănimii cooperatiste, realizarea unei producţii agricole care să satisfacă din
plin necesităţile de consum ale întregului popor, precum şi
alte necesităţi ale economiei naţionale.
Aprobînd orientările de perspectivă ale dezvoltării eoonomico-sociale a României în perioada 1991-2000, aşa cum
s-a arătat şi la Congres, România se va înfăţişa la sfîrşitul
acestui secol, ca o ţară socialistă multilateral dezvoltată,
atît din punct de vedere al producţiei industriale şi agricole, al învăţămîntului, ştiinţei şi culturii, cît şi în ceea ce priveşte nivelul general de viaţă şi civilizaţie, asigurîndu-se
astfel toate condiţiile materiale necesare trecerii la înfăp
tuirea şi la manifestarea tot mai largă în societatea noastră
a principiilor comuniste de repartiţie, de muncă şi de viaţă,
în toate domeniile de activitate.
Insuşindu-şi programul ideologic al partidului, adoptat
de Plenara C.C. al P.C.R. clin iunie 1982, de Conferinţa Naţională a partidului, s-a hotărît ca acesta să devină parte
integrantă a programului de făurire a societăţii socialiste
multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism.
In politica externă desfăşurată de partidul şi statul nostru, Congresul direcţionează activitatea partidului şi statului spre problema fundamentală a epocii contemporane oprirea cursei înarmărilor, în primul rînd a celor nucleare,
trecerea la dezarmare şi asigurare"1 unei păci trainice în
lume.
Congresul a ales Comitetul Central format din 265 membri şi 181 membri supleanţi, Comisia centrală de revizie.
Secretar general al partidului a fost reales tovarăşul
NICOLAE CEAUŞESCU, cel mai iubit fiu al naţiunii noastre, conducător încercat al partidului şi poporului nostru,
personalitate de înalt prestigiu şi autoritate a vieţii politice
contemporane.
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D.

CONFERINŢELE

NAŢIONALE

ALE PARTIDULUI

COMUNIST ROMAN
1.

Bucureşti,
nală

16-21 octombrie 1945,
a P.C.R.

Conferinţa Naţio

Ordinea de zi : 1) Raportul politic al Comitetului Central ; 2) Proiectul de Statut al P.<;:.R. ; 3) Alegerea Comitetului Central şi a Comisiei Centrale de Revizie.
Conferinţa a elaborat linia politică, strategică şi tactică
care a stat la baza activităţii partidului în lupta pentru întărirea rolului său conducător, pentru desăvîrşirea transformărilor burghezo-democratice şi consolidarea regimului
democratic-popular. Conferinţa a ales Comitetul Central af
partidului, alcătuit din 27 membri şi 8 membri supleanţi ;
secretar general al C.C. al P.C.R. a fost ales Gheorghe
Gheorghiu-Dej.

2.

Bucureşti,

6-8 decembrie 1957,

Conferinţa Naţională

a P.C.R.
Conferinţa a jalonat direcţiile de acţiune pentru promovarea celor mai potrivite forme şi metode de organizare
şi conducere socială, a elaborat şi a adoptat un complex de
măsuri concrete, adecvate realităţilor noastre, corespunză
toare etapei date şi exigenţelor revoluţiei tehnico-ştiinţifice
contemporane. La baza acestor măsuri au fost aşezate principiile majore ale organizării şi conducerii societăţii creşterea rolului conducător al partidului în societate, centralismul democratic, conducerea colectivă, legalitatea socialistă, dezvoltarea şi adîncirea continuă a democratismului socialist prin atragerea maselor populare la opera de gu•
vernare, creşterea operativităţii în stilul de muncă al organelor statului, prin combaterea fenomenelor de formalism
şi birocratism.

3.

Bucureşti,

19-21 iulie 1972,

Conferinţa Naţională

a

P.C.R.
Oridea de zi : 1) Cu privire la dezvoltarea economicosociaEi a României în următorii ani şi în perspectivă, la
perfecţionarea conducerii planificate a societăţii şi dezvoltarea democraţiei socialiste, la creşterea rolului conducător
al partidului în edificarea socialismului şi comunismului, l::i.
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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â.divftatea internaţională a partidului şi statului ; 2) Măsuri
organizatorice.
Conferinţa a aprobat unele documente de bază printre
care: 1) Rezoluţia cu prjvire la Ra!Jortul prezentat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al P.C.R. şi a
activităţii desfilşurate de Comitetul Central p2ntru înfăp
tuirea hoU-irîrilor Conforinlei Naţionale din 1967 şi ale Congresului al X-lea al partidului; 2) Rezoluţia cu privire la
realizarea înainte de termen a planului cincinal 1971-1975,
creşterea continuă a eficienţei activităţii economice, dezvoltarea colaborării şi cooperării economice ; 3) Rezoluţia cu
privire la perfecţionarea organizării şi conducerii vieţii sociale şi la dezvoltarea democraţiei socialiste ; 4) REzoluţia
cu privire la principalele orientări ale dezvoltării economicosociale a României în următoarele două decenii; 5) Hotă
rîrea cu privire la pregătirea forţei de muncă şi creşterea
rnvelului de trai al populaţiei ; 6) Directivele Partidului
Comunist RomAn cu privire la sistematizarea teritoriului.
la sistematizarea oraşelor şi satelor, la dezvoltarea lor economico-socială ; 7) Rezoluţia cu privire la perfecţionarea
activităţii politico-organizatorice şi ideologice a partidului ; 8) Proiectul de norme ale vieţii şi muncii comunişti
lor, ale eticii şi echităţii socialiste; 9) Rezoluţia cu privire
la înflorirea naţiunii socialiste şi la problema naţională în
Republica Socialistă România ; 10) Rezoluţia cu privire la
politica şi activitatea internaţională ale Partidului Comumst Român şi Republica Socialistă România ; 11) Modificarea unor prevederi ale Statutului P.C.R.
Raportul prezentat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, se·
cretarul general al partidului, a făcut bilanţul activităţii
desfăşurate de la Conferinţa Naţională din decembrie
1967 şi după Congresul al X-lea în domeniul perfecţionă
rii planificării şi conlucrării economice a întregii vieţi sociale şi a stabilit noi şi importante măsuri pentru dezvoltarea în continuare a procesului de dezvoltare economicosocială a ţării.
Conferinţa bazîndu-se pe analiza ştiinţifică a schimbă
rilor produse în societate a marilor cerinţe ale dezvoltării
a elaborat liniile directoare pentru elaborarea programelor privind dezvoltarea economico-socială
pînă în 1990,
obiective fundamentale ale înaintării României pe calea
socialismului şi comunismului.
102
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Apreciind, Conferinţa Naţională - tovarăşul Nicolae
că : „De fapt, s-ar putea spune că, prin
amploarea problemelor la ordinea zilei, Conferinţa Naţio
nală depăşeşte multe Congrese din trecutul partidului nostru. Iată de ce Conferinţa are o însemnătate istorică pentru partidul nostru".
Ceauşescu arăta

4.

Bucureşti,
ţională

16-18 ,decembrie 1982,
a P.C.R.

Conferinţa

Na-

Ordinea de zi : 1) Cu privire la stadiul actual al edifisocialismului în ţara noastră, la problemele teoretice,
ideologice şi activitatea politică, educativă, a partidului, la
sarcinile ce revin organelor şi organizaţiilor de partid pentru formarea omului nou, făuritor conştient al socialismu~
lui şi comunismului ; 2) Cu privire la inodul in care se realizează planul naţional unic de dezvoltare economico-socială a României în perioada 1981-1985 şi măsurile ce se
impun pentru îndeplinirea integrală a planului în industrie,
agricultură, construcţii, transportului, circulaţia mărfurilor
pentru înfăptuirea întocmai a hotărîrilor Congresului al XIIlea al Partidului Comunist Român; 3) Programele speciale
cu privire la : Producerea energiei în cincinalul 1981-1985
şi dezvoltarea bazei energetice a ţării pînă în 1990 1 valorificarea rezervelor şi cresterea bazei de materii prime, minerale şi energetice primare 1 reducerea suplimentară a consumurilor de materii prime, materiale, combustibil şi enerqie în anul 1983 1 intensificarea recuperării şi valorificării
resurselor materiale refolosibile, pieselor şi subansamblelor
uzate, a resurselor energetice secundare în anul 1983 1 creş·
terea productivităţii muncii 1 organizarea şi normarea ştiin
ţifică a producţiei şi a celorlalte activităţi în anul 1983 1 Reducerea suplimentară a costurilor şi cheltuielilor materiale
în perioada 1983-1985 1 perfecţionarea sistemului de planificare, evidenţă şi calcu1E1Je a costurilor de producţie şi
de stabilire a preţurilor 1 4) Programul privind autoconducerea şi a.utoapro·.riziom!Tea
teritorială pentru
asigurarea
populaţiei cu produse agroalimentare, industriale şi prestă
rile de servicii în perioada 1983-1985 1 5) Măsuri organizatorice. Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat în 10 secţiuni.
Raportul a foci;t o ampHi şi multilaterală analiză a stad~ului
actual ei edihcăni socialismului în România, subhniindu-se faptul că ţara noastră, sub conducerea partidului a

cării
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o puternică de:z.voitare economico-socială,
devenind o ţară industrial-agnir;i cu o industrie puternică, modernă, cu o a~!ricultura soci<ilistă avansată. Conferinţa îşi
îGsuşeşte pe deplin orient;iriJ~ şi măsurile propuse în direcţia tnfi-iptuirii obiec~1vumi fundamental al cincinalului 19811985 stabilit de Congresul al XII-lea, privind trecerea Romdniei la un nou stadrn de dezvoltare, dobîndirea unei
noi
calităţi a rnuncii .;:i a vieţii în 1.oate domeniile de activitat0,
creşterea nivelului d.e ·.-iaţ<l materială şi spirituală a întregului popor. ln domeniul a(jticulturii conferinţa a
stabilit
că în anul 1985 sd. fie rczolvctă complet problema mecaniz<lrii agriculturii.
Conferinţa a subliaiat
deosebita contribuţie pe care
rncretarul ~1eneral al partidului nostru o aduce la dezvoltarea teoriei şi practicii construcţiei socialiste şi comuniste_
prin elaborarea unor teze ş1 concepţii noi, privind făurirea
societăţii socialiste multilalera!
dezvoltate în ţara noastră,
1enunţîndu-se cu desăvirşire la conceptul de dictatură a proletariatului ca necorespunzătcţ pentru România şi adoptarea
tezei statutului democraţiei muncitoreşti-revoluţionare, dînd
o perspectivii nouă, superioa1~ dezvoltării societăţii
omeneşti, pe baza căre;a se stabilesc raporturile dintre partidul
comunist şi statul socialist, dintre organismele democratice
şi organismele ele stat. De a~emenea, Conferinţa şi-a însuşit
pe deplin
concep1ia formulată
de tovarăşul
Nicolae
Ceauşescu privind existenţa unei istorii unice a
poporul-ui
nostru. neces11.atea de a se trece în această lumină, la orga·
nizarea unor instituţii !;"i mu:zee de istorie militare, rolul Imnului de stat ~i scmniflcaţia Tricolorului ca drapel unic de
stat. simboluri ale ;,inităţii întregului popor.
Conferinţa a npreciat activitatea internaţională a partidului şi statului nostru ca o politică de colaborare acth:ă
cu toate statele lumii, for<l deosebire de orînduirea lor so-

cu:noscnt

cială.

Prin problematica dezbătută, Conferinţa Naţională s-a
înscris ca un menorabil eveniment în istoria partidului şi a
ţării.

5.

Bucureşti,
nală

14--16
a P.C.:.R.

dcc;~mbrie

1987,

Conferinţa

Naţio

Partidul numi_;_ră pe.sie 3,7 mrnoane de membri, din care
53 la sută sînt muucitori, 16 la sută sînt ţărani şi 21 la sută
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şi

femeilor mem-

bre de partid

alte categorii sociale. Numărul
reprc>zlntă peste 34 Ia sută. In
76 OOO organizaţii de bazil, 3 330 comitete de

prezent, avem
partid în între-

intelectuali

prinderi. unit3.ţi acncole şi in.stituţii.
Ordinea de zi : 1) Slad~.ui dezvoltării forţelor de producţie, al societăţii socialiste în general, al relaţiilor de producţie şi sociale, <11 democraţiei muncitoreşti-revoluţionare, al
perfectionării conducerii, pe haza principiilor autoconducerii
şi au.togestiunii. al perfecţionării şi continuării procesului revoluţionar in noua etap:-; de făurire a
societăţii socialiste
multilate1al dezvoi:ale ţ"i de înaintare a României spre comunism~ 2) Cu pr:vire Id înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea şi a Frngramulul partidului de dezvoltare economico-socială a României, a programelor de perfecţionare a
organiz~ni şi rr.odemizar e a proceselor de producţie, aplicarea normativelor econNnico··financiare şi creşterea eficientei economice 1n toate sectoc.rde de activitate ; 3) Cu privire
la dezvoltarea economică. şi rncială echilibrată şi proporţio
nalct a tuturor zone!or ţării. înfăptuirea programului de sistematizare <1 teritoriului. înflorirea necontenită a localităţi·
lor patriei, ridicarea nivelului de trai material şi spiritual al
între~ulu1 popor ; 4j Măsuri organizatorice. Conferinţa
Naţional<l şi-a însuşit pe deplin concluziile şi aprecierile
din
Raport cu privire la procesul legic, obiectiv, al dezvoltării
ţ~rii pe cnlea revoluţiei şi cons1rucţiei socialiste, la etapele
parcurse şi la stadiu) ac1ual al dezvoltării forţelor şi relaţi
ilor de producţie. la re-:ilizfaile istorice obţinute de poporul
nostru sub conducerea pilrtidului, care au transformat Româ·
nia dintr-o tarii slau de7volt.:.tă. „eminamente agrară", cum
era so·cotWi în trecut, ·într-·o ţară :industrial-agrară, t:U: o
industri~ modernii, organizc..t~1 pe baza celor mai noi cuceriri ale .~tiinţei si tehnis1i moderne, cu o agricultură în plin
progres, cu puternica dezyoltare a ştiinţei, învăţămîntului,
culturii. a bu.n<lstd.rii mate1iale şi spirituale a poporului.
Pe drept cuvtnt se apn·ciază în Raportul prezentat Conferinţei. di în toatd. acee.stă perioadă partidul şi-a îndeplinit
cu cinste înalta misiune isto1 ică de a conduce poporul pe
c:i.lea sor:iali.smului şi comunif.mului, afirmîndu-se
tot mai
mul'.: ca singura forţă politică ce a demonstrat şi demonstrează permanent cnpacitated de a uni şi conduce energiiie
creatoare ale naţiunii.
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În c.iocumentele Confe1 inţei s-a apreciat că sînt creafo
toate condiţiile pentru c.:.t î .1 perioada anilor 1988-1990 să
se asigure indepJinirea integrală. a planurlor şi programelor
speciale de (!ezvoltare în actualul cincinal, a tuturor obiecti velar stabilite de Congresul al XIII-lea privind dezvoltarea
intensi\a a industriei şi ag1iculturii pentru afirmarea puternidi u noii revoluţii tehnico-ştiinţifice şi a noii revoluţii agrare.
ln Raport se face aprecierea pe deplin justificată că
Ro:;.nânia se vflă ccum int:--o etapă hotărîtoare, practic, in
faza superioară <'. făuririi se:cietă.ţii socialiste multilateral
dezvoltate şi creării condiţiilor pentru trecerea la edificurea
societăţii comuniste.
Relev!nd excepţionala însemnătate teoretică şi practică
a tezei secretaru:iui general al partidului refertitor la construire>a socialisnului cu poporul şi pentru popor, Raportul a
evidenţiat faptul cil în ţarj noastră s-a creat un larg cadru
democratic, unic în felul său şi superior oricăror forme ale
democraţiei i:rnruheze, de
participare directă a oamenilor
muncii în calitatea lor de proprietari, producători şi beneficiari, la elaborarea şi înfăptuirea tuturor planurilor şi prograa1elor de dezvoltt,;re .:i. patriei.
Conferinţa Naţională a evidenţiat necesitatea intensificării activităţii ideologice şi politico-educative şi a cerut tuturor celor ce lucrează m frontul ideologic al partidului, să
actioneze pentru aplicarea n.enbătută în viaţă a programului
ideologic al µartid ului.
In politica externă Conferinţa Naţională a reafirmat hot.irlrea Rom6.niei de a face totul în spiritul politicii sale de
pace şi colaborare penlrn în.fiiptuirea securităţii europene,
pentru realizarea unei Europe Unite, a dezvoltării democra•
ţiei şi mdependenţei, a progresului economic şi social al tuturor popourelor.
1
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CONTRIBUŢil

LA CUNOAŞTEREA MIŞCARII

MUNCITOREŞTI

DIN

JUDEŢUL

GORJ

DAN NEGULEASA

După

cum este foarte bine cunoscut, în judeţul Gorj, acapitaliste şi odată cu acestea a proletariatului, a luptei sale contra exploatării sînt atestate documentar încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Prima unitate productivă de tip capitalist cunoscută în Oltenia, este manufactura de porţelanuri condusă de Frederich
Drexler, ce funcţiona încă din anul 1830 în oraşul Tg.-Jiu, 1
~Jrupînd un mic nucleu de lucrăto_ri dintre ţăranii dependenţi din satele limitrofe ora!'ului care, nemaiputînd îndura
condiţiile qrele în care emu obligaţi să-şi desfăşoare actiYitatea, în octombrie-noiembrie 1844 încetează lucrul cerind sporirea retribuţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor de munpariţia

relaţiilor

că.2

Ace>eâşi atitudine re'.roluţionară vor dovedi şi brutarii
lîrgujieni ce au încetat lucrul refuzînd să mai producă pîine pînă ce municipalitatea oraşului nu le va aproba desfacerea produsului muncii lor la un preţ mai avantajos.
Slaba dezvoltare economică a jl,ldeţului Gorj înregistrată în a doua jumătate a secolului al XIXlea, situaţie ce
se va accentua în primele decenii ale secolului al XX-lea,
va influenţa negativ asupra mişcării muncitoreşti din această parte a ţării, întîrziind procesul de organizare şi maturizare politică a muncitorimii, imprimîndu-i unele trilsJ.turi
specifice. Aceiaşi tristă realitate economică îi va obliga pe
mulţi gorjeni să-şi părăsească ţinutul natal, să-şi caute de
lucru în alte zone ale ţării, unde se vor încadra în detaşa
;nentul revoluţionar al celor obidiţi, fiind prezenţi la marile
bătălii organizate şi conduse de p:utidul revoluţionar al clasei muncitoare.
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Primele încercări de organizare a meseriaşilor şi muncitorilor gorjeni datează de la sfîrşitul secolului al XIX-iea,
La 23 februarie 1890 în oraşul Tg.-Jiu s-au pus bazele societăţii de, întrajutorare în caz de boală şi deces „Ajutorul''.
lJrmînd acelaşi exemplu, trei ani mai tîrziu, la 1 martie 1893,
alţi meseriaşi tîrgujieni formează o a doua societate de întrajutorare denumită simbolic „Unirea".~
Cu toate că cele două societăţi vor av.ea o îndeh111gată
existenţă, pînă în anul 1948, activitatea lor se va rezuma
doar la încasarea cotizaţiilor, întrajutorarea membrilor societari şi participarea la diferite evenimente festive din viaţa oraşului, fără a se angaja în lupta socială şi politică a
judeţului.

Dintre societăţile fondate în primele decenii ale secolului al XX-lea de către muncitorii gorjeni, două ne reţin atenţia. Cea creată la 31 decembrie 1911 sub denumirea „Meseriaşul societate de economie şi ajutor reciproc"~ şi în
~pecial „Societatea funcţionarilor publici din jud~ţul Gorj" 5
con~tituit<l un an mai tîrziu L.1 2 dec. 1912, .organizaţii cl:l.re
se dovedeau mult mai angajate în lupta economică şi socială.

Printre prevederile sale statutare" Societatea funcţio
narilor publici declara că are drept scop ca pe cale paşnică
să solicite şi să obţină pentru: membrii societari spotitea
salariilor, reducerea anilor de serviciu pentru pensie, acordarea de di.urne pentru deplasări, spor pentru chirie, reducerea orelor de serviciu, ş.a., un adevărat program de luptă
ce demonstra maturizarea politică a membrilor fondatori.
O dovadă în plus a acestei maturizări ne-o face şi articolul 39 al amintitului statut care prevedea obligativitatea
societăţii de a sărbăteri, în fiecare an, ziua de 1 Mai printr-o serbare cîmpenească. 7
Pentru susţinerea intereselor membrilor societari acelaşi statut prevedea şi editarea unui ziar propriu care, nu
intîmplător, apărea la 1 mai 1913 sub simbolica denumire
„L-..ipta" în al ci.'irui n.rticol c1e fond se arată deschis că scopul
societăţii era „ridicarea socială, economică şi culturală a
slujbaşului public român". Din nefericire numărul. unu al
ziarului „Lupta" de la 1 mai 1913 a fost primul dar şi ultimul.
Concomitent cu încercările de organizare din acest colţ
de ţară, aici a apărut şi s-a dezvoltat mişcarea sociaUstă. 11
108
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Astfel de timpuriu, in toamna anului 1878, s-au pus bazele
unui cerc socialist „Progresul" condus de Alex. Silviu Truş
că, cerc ce va dispare după o scurtă perioadă de activitate".
ln schimb, simpatizanţii şi ideile socialiste nu au dispărut odată cu cercul ce le făcuse cunoscute, ci ele s-au
menţinut şi dezvoltat căpătînd noi aderenţi. La Tîrgu-Jiu se
aflau militanţi socialişti neorganizaţi care se considerau adepţi ai P.S.D.M.R. şi desfăşurau activităţi specifice în rîndul muncitorilor şi ţăranilor, vizînd cu deosebire tineretul.
Şi aici au fost preocupări şi încercări pentru' înfiinţarea unui
club al muncitorilor. Gazeta „Lumea nouă" îşi exprima optimistă părerea că şi în capitala judeţului Gorj sînt condiţii
pentru întemeierea unui club socialist. 10 Aceiaşi socialişti
tîrgujieni, pentru a-şi face mai bine cunoscute ideile, pentru a atrage mai mulţi simpatizanţi şi tovarăşi, reuşeau în
anul 1905 să editeze un ziar, apărut într-un singur număr,
sub denumirea „Vocea Hodinăului".
Neputînd avea o revistă socialistă proprie mulţi gorjeni îşi vor îmbogăţi cunoştinţele din paginile altor reviste
socialiste editate în diferite oraşe ale ţării. In 1907 printre
abonaţii revistei „Revista ideii" figurau şi tîrgujienii I. Minov, Dinu Culcer, G. Niculescu, adv. Numa Frumuşanu, lt.
Iliescu Leon din reg. 5 artilerie şi slt. Urdăreanu 11 •
Locuitorii satelor au luat contact cu ideile socialiste pc
diferite căi. Astfel în luna martie 1908 este arestci.t Gheorghe
Pîcea din Tg.-Jiu, cunoscut socialist, membru al cercului
„România muncitoare" din Turnu Severin asupra sa găsin
du-se mai multe broşuri şi manifeste socialiste. 1i Un an mai
tîrziu, în ianuarie 1909, o notă informativă a Direcţiei Poliţiei şi siguranţei generale informa despre activitatea de răs
pîndire a ideilor noi în satele gorjene întreprins1 de cunoscutul fruntaş al mişcării socialiste Dumitru Grofu. Acesta
a stat de vorbă cu ţi:iranii clin satele Cîlnic, Stejerei, Peştea
na, Vîrtop, Părău, Tigania şi Cîlceşti, lămurindu-i cu unele
aspecte referitoare la legislaţia muncii, împărţindu-le nume·
re din gazeta „România muncitoare" şi i-a îndemnat să proteste<:e contra unor nedrcptăţi.13
La sfîrşitul primului război mondial se creaseră condiţii şi posibilităţi noi, superioare, pentru dezvoltarea miş
cării muncitoreşti din România. Uriaşul avînt revoluţionar
al mişcării muncitoreşti din ţara noastră a desdîtuşat ener109
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0lile revoiuţionare ale proietarfatului din toate judeţele indiferent de forţele şi. convingerile politice ale locuitorilor
lor.
Ilustrativă pentru starea de spirit revoluţionară a proletariatului gorjean este demonstraţia de la 1 mai 1919, cînd,
cu toate măsurile autorităţilor locale de a interzice orice
demonstraţie colectivă, muncitorii, meseriaşii, intelectualii
şi alte categorii de oameni ai muncii din oraşul Tg.-Jiu au
manifestat cu putere participînd în număr mare la demonstraţia de pe străzile oraşului şi apoi la mitingul organizat
cu acelaşi prilej, unde au fost formulate revendicări economice şi politice. 14
Ac::-e.oşi combativitate re,0 oluţionară au dovedit-o meseriaşii şi muncitorii tîrgujieni, un an mai tîrziu, şi la demonstraţia organizată cu prilejul sărbătoririi zilei solidarităţii internaţionale a celor exploataţi şi obidiţi. Interesantă
şi demnă de menţionat este relatarea despre atitudinea claselor exploatatoare din Tîrgu-Jiu faţă de ziua de 1 Mai 1920
cuprinsă în paginile ziarului „Cuvîntul socialist". Autorul
articolului arăta că „„. burghezia din Tîrgu-Jiu, cu toate
că aici nu există nici un fel de organizaţie socialistă, totuşi,
a apelat la colonelul Pleşoianu ca să-i dea soldaţi pentru
apărare.„ s-au împarţit cartuşe. puşti şi mitraliere la toţi
soBaţii, în afară de meseriaşi, care au fost consemnaţi în
cazarmă de vineri, pînă duminică seara, pe motiv că sînt
bolşevici. ln acest timp patrule circulau pe străzi, iar oraşul
avea un aspect pustiu. Panica, că socialiştii, au să ia oraşul
cu asalt, fă.cea pe fiecare burghez să stea încuiat în casă
şi cu perdelele lăsate" .15
Deşi documentar nu putem urmări frămîntările şi activitatea din rîndurile muncitorimii gorjene pentru crearea unui partid revoluţionar, de tip nou, totuşi se poate afirma,
fără a exagera cu nimic, că ea a militat cu hotărîre pentru
clarificarea ideologică din mişcarea muncitorească, pentru
transformarea partidului socialist în partid comunist.rn
La congresul de făurire a Partidului Comunist Român
muncitori, meseriaşi şi ţărani gorjeni neavînd o secţiune a
partidului proprie au fost reprezentaţi, nu prin delegaţii lor
ci, prin gorjenii care activau în secţiunile din alte oraşe
ale ţării. Astfel au fost desemnaţi să participe ca delegaţi
Mihail Cruceanu şi Constantin Nicolcescu din partea sectiunii din Craiova. Pe lista celor ce-au votat transformarea
partidului socialist în partid comunist totuşi nu a figurat
110
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numele lui Constantin Nicolcescu deoarece a fost arestat
în timp ce se deplasa la lucrările congresului. 17
Partidul Comunist Român prin întreaga sa activitate revoluţionară îşi cîştigă încrederea şi simpatia maselor, rîndurile sale sporind neîncetat, chiar şi în condiţiile grele ale
ilegalităţii. Nenumăraţi muncitori, meseriaşi şi ţărani din
ju)eţul Gorj devin membri ai partidului comunist şi ai unor
organizaţii de masă progresiste conduse de partid.
ln documentele de partid găsim preţioase informaţii priYind organizarea şi activitatea comuniştilor din judeţul Gorj.
Un astfel de document ce poartă data de 16 febr. 1928 ne
semnalează că în oraşul Tîrgu-Jiu activa binecunoscutul comunist severinean Luca Gheorghe 18• Este de la sine înţeles
că pe lingă comunistul amintit, cunoscut şi supravegheat de
organele de siguranţă, mai activau şi mulţi alţi gorjeni Cil
membri sau simpatizanti ai partidului comunist. Un alt document consemnează existenţa în anul 1929 a unei celule
de partid chiar în rîndurile armatei, ce număra trei membri,
care, în timp, vor spori în anul 1943, la 15 membri.rn
Tot în anul 1943, din însărcinarea conducerii partidului,
în oraşul Tîrgu-Jiu, vine şi-şi desfăşoară activitatea comunistul Aurel Penescu care reuşeşte să organizeze o celulă
de partid. Din păcate, comuniştii celulei sînt arestaţi şi judecaţi lu Bucureşti. 20
Cu toate succesele organizatorice, de atragere a noi
membri de partid, datorită slabei dezvoltări economice a
judeţului, a existenţei unui detaşament muncitoresc redus
numericeşte, numărul celulelor de partid era încă mic în acest judeţ în comparaţie cu altele. De aceea conferinţa Regionalei P.C.R. Oltenia din 20 iulie 1935 va trasa ca sarcină
întărirea organizaţiei comuniste şi uteciste a judeţului de
la poalele Parîngului, a constituirii unui comitet judeţean
ele partid. 21
După anul 1939, cînd în judeţul Gorj vor fi transferate
unele unităţi industriale, cînd în lagărul de internaţi politici din Tîrgu-Jiu vor fi aduşi numeroşi fruntaşi ai mişcării
comuniste, cînd detaşamentul muncitoresc se va întări, numărul şi forţa organizaţiilor de partid va spori, acestea înscriindu-se cu fermitate în lupta generală antifascistă, de
eliberare socială şi naţională condusă de partidul comunist.
In condiţiile grele ale negrei ilegalităţi, comuniştii şi
simpatiz:inţii comunişti gorjeni, acasă sau în marile
familii
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comuniste din tară, vor fl prezenti în mari1e confruntări cie
clasă organizate şi conduse de Partidul Comunist Român.
In timpul campaniei electorale din 1926 pentru alegerile comunale membrii Blocului Muncitoresc Ţărănesc din
Gorj, organizaţie legald a P.C.R„ au organizat numeroase
o.cţiuni de lămurire şi atragere a maselor. Astfel, într-un
manifest ce-a circulat în satele judeţului, dîn:i glas sentimentelor antiliberale se arăta : „Partidul Naţional Libe.ral
cerşeşte azi votul ţăranilor şi orăşenilor de care 50 de ani
şi-a bătut joc nesocotindu-i. Noi le spunem: Jos ciocoii
vechi şi noi !„. nu ne mai trebuie boieri, ne-am săturat de
minciunile lor ! Jos partidul minciunii, al nedreptăţii, al necinstei şi al înfometării poporului... Jos Partidul Naţional
Liberal, nenorocirea ţării şi a poporului"."2
In focul marilor bătălii de clasă de la Lupeni, Griviţa
ş1 Valea Prahovei numeroşi gorjeni plecaţi în căutare de
lucru au fost prezenţi, alături de fraţii de suferinţă şi participanţi activi la prima mare acţiune de protest antifascistă
din Europa. Printre eroii seceraţi de gloanţe în baia de sînue de la atelierele C.F.R. Griviţa din Bucureşti s-au numă
rat şi muncitorii gorjeni Constantin Preoteasa din corn. Băr
băteşti şi Gheorghe I. Popescu din Pojogeni,•3
In anul 1933 se ridică la luptă împotriva politicii de spo'"
liere a executării silite şi ţăranii din Tîrgu-Logreşti. Comen1.înd evenimentele întîmplate revista „Brazda" organ al C.C.
al U.T.C. releva starea de spirit a ţărănimii gorjene apreciind că „o fierbere mare stăpîneşte întreg ţinutul".•~
Deosebit de semnificativă este aprceierea evenimentelor dată de Partidul Comunist Român, potrivit căreia fră
mîntările din sînul maselor ţărăneşti răsculate din Tg.-Logreşti, Smîrdan Dolj şi din alte localităţi ale ţării aduceau în prim plan ca sarcină de cea mai mare importanţă
înfD.ptuirea „frontului comun de luptă al proletariatului şi
ţărănimii" .25
Dintre numeroasele acţiuni organizate de Partidul Radical Ţărănesc, condus de Grigore lunian, la Tîrgu-Jiu în
perioada 1933-1937 se detaşează marea întrunire politică
ele la 24 mai 1936. Sub influenţa comuniştilor ea a fost transformată într-o puternică demonstraţie populară, pentru democraţie, pace, pentru apărarea independenţei şi suveranităţii naţionale. Marea demonstraţie populară de la TîrguJiu a marcat cotitura Partidului Radical Ţărănesc spre frontul popular antifascist preconizat de către P.C.R.
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Dind curs programului de luptă antifascistă elaborat
de P.C.R. masele populare din judeţul Gorj au acordat o
atenţie deosebită alegerilor parlamentare parţiale din judeţele Mehedinţi şi Hunedoara unde s-au deplasat in număr mare dejucînd planurile de violenţă ale bandelor înarmate naţional cuziste. 26
Intensificarea exploatării ·capitalis'te, adincirea mizerie] şi sărăciei, aversiunea făţişă faţă de fascism şi dictatura regală, precum şi activitatea neobosită a elementelor
comuniste au contribuit la mobilizarea oamenilor muncii
la lupta revoluţionară.
Conflictele de muncă, refuzul de executare a diferitelor obligaţii, sabotarea rechiziţiilor, nesupunerea la mobilizare, refuzul plăţii irnpoL.ilelor şi altele au fost alese de
către locuitorii judeţului ca mijloace de exprimare a nemulţumirilor, de împotrivire contra politicii din ce în ce
mai nepopulare întreprinsă de cercurile guvernante.
Din statisticile întocmite de autorităţile locale, cu siguranţă incomplete, rezultă că-n perioada 1938-1940 în
înlrepriw:lerile industriale al0 judeţului au avut loc numeroase conflicte de muncă individuale sau colective dintre
patroni şi muncitori la care au luat parte un număr impresionant de muncitori. De exemplu, doar în anul 1940, in
întreprinderile judeţului Gorj au avut loc 15 asemenea
conflicte. 27
Revendicările economice şi politice formulate de muncitori în cadrul conflictelor individuale sau colective de
muncă se refereau la încheierea unor noi contracte colective de muncă, mărirea salariilor, stăvilirea scumpete!,
sigurarea unor condiţii omeneşti de muncă şi viaţă, acor·
darea de concedii medicale şi de odihnă, etc.
Cu toate măsurile drastice luate de autorităţi, înfruntînd numeroase riscuri, la Tg.-Jiu, ca şi-n alte oraşe ale
tării, ziua de 1 Mai 1940 a prilejuit organizarea de întru11iri, răspîndirea de manifeste şi alte materiale de propa-

a·

gandă.28

Infruntînd numeroase primejdii, uneori cu preţul liberlor, comuniştii şi alţi luptători antifascişti au difuzat
în rîndul maselor manifeste, broşuri, apeluri şi alte materiale de propa~1andi:i, prin care popularizau diferite lozinci
mobilizatoare ale P.C.R„ informau oamenii muncii cu situ.:iţia internă şi internaţională, demascau dictatura şi jaful
hitlerist.
tăţii
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La Tîrgu-Jiu,

comuniştii

şi

simpatizanţii

acestora

au

făcut să ajungă la cunoştinţd oamenilor muncii o serie cie
materiale cu conţinut antifascist, printre care „Apelul de
demascare", „Buletinul mişcării", comunicatele militare privind mersul războiului difuzate de radio Londra şi altele.l!l
Aceiaşi luptători antifascişti au răspîndit în gara oraşului

manifeste ale U.T.C./0 sau, la 14 aprilie 1944 au difuzat pe
străzile oraşului alte materiale de propagandă" 1 •
Luptătorii antifascişti în acţiunile lor de distrugere a
maşinii de război germane, pe lîngă sabotajele economic~
organizate, din Schela, Copăcioasa, Pojogeni şi Tîrgu-Căr
buneşti au lansat semnale luminoase către piloţii avioanelor aliate 32 sau au sprijinit acţiunile grupului de partizani
condus de Constantin Doncea ce-a acţionat în anul 1944 pe
platforma Rînca. 0J
O puternică stare de spirit antifascistă şi antihitleristd
se manifesta şi în rîndul locuitorilor satelor gorjene. Astfel. aceştia, sistematic în anul 1943, au refuzat să iasă la
cişa zisa muncă de folos obştesc pentru construirea drumurilor de interes strategic, să transporte fin, paie, lemne, etc.
pentru armată. Unii ţărani gorjeni au folosit metoda de a
vinde boii de jug şi a cumpăra în schimb viţei ca să nu mai
fie obligaţi la transporturi cu caracter militar.
Chemările şi îndemnurile adresate de P.C.R. ţăranilor
de a nu se supune Ia încorporări şi concentrări au avut ecou
în lumea satelor sătulă de război şi mizerie. In iunie 1944,
cînd regimul fascist antonescian şi Germania hitleristă se
aflau în derută probabil datorită înfrîngerilor suferite pe
front, ţăranii din localitatea Polovragi au refuzat cu toţii
să se supună mobilizării.J
Infiintarea la0faului ele l;:i. Tîrgu-Jiu şi internarea a numeroşi fruntaşi comunişti şi luptători antifascişti au determinat conducerea P.C.}l. să trimită în acest oraş reprezentanţi ai săi care să atragă de partea lor cît mai mulţi locuitori. După cum am mai arătat, unul dintre reprezentanţii
partidului a fost şi Aurel Penescu care în 1943 deja stabilise legături cu 20-30 de simpatizanţi ai partidului comunist pe care-i folosea în :'.1Jsiunile încredinţate.
Despre legăturile celor deţinuţi în lagăr cu cei din afară şi procedeele folosite pentru realizarea lor, dintr-un raport al or~1anelor respective din Tg.-Jiu aflăm: „comuniştii
din lagărul de Ia Tîrgu-Jiu iau contact cu populaţia din afară cînd merg cismarii în oraş pentru a trage feţele de pan4
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tofi la maşină şi alţii la lucrări, aşa că prin felul acesta pot
lua cunoştinţă de mersul frontului. Portarul hotelului „Regal" din Tîrgu-Jiu se ocupă cu predarea de pachete internaţilor politici" ,35
Datorită sprijinului acordat de locuitorii oraşului Tlryu-Jiu şi ai judeţului Gorj în stabilirea unei legături permanente dintre comuniştii aflaţi în detenţie şi cei din afară, a
făcut posibilă discutarea şi stabilirea planului de acţiune al
insurecţiei antifasciste şi antiimperialiste din august 1944,
a asigurat succesul evadării conducătorilor P.C.R. aflaţi în
detenţie în zilele premergătoare insurecţiei.
Mişcarea muncitorească şi comunistă din judeţul Gorj,
părticică inseparabilă din istoria proletariatului român şi
d partidului său comunist, şi-a adus contribuţia pe măsura
forţelor şi condiţiilor concrete, specifice judeţului, la înscrie1ea în cartea de aur a istoriei naţionale a unor file de neuitat ale luptei de eliberare socială şi I).aţională, de edificarea unei noi orînduiri în care partidul comuniştilor să fie
forţa

conducătoare.

Istoria mişcării muncitoreşti din jud. Gorj, bogată sau
săracă, în fapte şi acţiuni, cu evenimente cunoscute sau care aşteaptă să fie descoperite în filele îngălbenite ale arhivelor, confirmă şi ea un adevăr istoric bine cunoscut, că
pe întreg cuprinsul ţării a existat o permanentă activitate
politică a celor ce cu braţele lor creau valori materiale, o
luptă plină de abnegaţie şi sacrificii ale căror roade se înmănunchează azi în România zilelor noastre.

NOTE:
I

2

3

Ion 1-f.Jcioi şi Virgil Vasilescu, Ceramica populară din Gorj, Tirgu-Jiu
l '."174, pag. 42.
Ion Pătroi şi Vladimir Osiac, Pagini din Istoria mişcării muncitoreşti
şi i.oclaliste din Oltenia pină la crearea Partidului Comunist Ron13n, Craiova, 1971, pag. 35.
Arhivele Statului Gorj, fond „Societatea Unirea" Tirgu-Jiu, dosar 1 /
tBDJ-1894,

f.

65--69.
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SCOARŢELE ŞI

-

TRADIŢIE ŞI

COVOARELE DIN GORJ
CONTEMPORANEITATE DOMNICA BAJMATARA

Judeţul Gorj, repre7intti o zonă de interes deosebit în
domeniul artei populare, îndeosebi în ceea ce priveşte ţe
săturile decorative pnn r:liYersitate, originalitate şi valoare
artistic~ decorativă.

Acestea ni se infăţişează prin forme variate, remarc'ibile. unele determ:nale de condiţiile economice ale epocii
din care datează sau <le situaţia socială a populaţiei, ultele
influenţate de specificul decorativ sau cromatic al unor zone învecinate.
Intr-un interior tă.rănesc S•~ remarcă în primul rînd scoarta alcătuită din două foi cusute pe lungime, cu un Tepertoriu ornamental vc.;iat şi foarte rar scoarţe alcătuite
din
trPi foi.
Viaţa, munca şi natura înconjurătoare le-a dezvoltat femeilor un simt artistic dP.osebit, punînd la îndemînă subiect,
culoare şi simetrie.
Urmărind evoluţia scoarţelor. constatăm că atît în ceea
ce priveşte funcţia pe ca~e o îndeplinesc cit şi în mediul de
realizare au survenit schimbări.
Scoarţele după calculele făcute pe baza datelor oferite
de către posesori, după unele inscripţii şi după sco•uţele
cere s-au păstrat pînă în zilele noastre nu depăşeşte 150- 200 ani.
De-a lungul ti:npului scoarţa a îndeplinit mai multe func:ţii : la început ca acoperămînt pentru pat apoi ea a devenit
cu rol decorativ, punînclu-se pe perete, pe pat sau pe lada
de zestre.
ScoartelP făceau pa~te din zestrea miresei şi erau trecute in foile de zestre.
Ca dimensiune scoartele nu depăşesc 2-2,5/ 1,5 m, alditnite din două foi ';'i foarte rar din trei foi. In ultimii 70 de
ani s-a răspindit în interiorul ţărănesc „covorul" în scop dewww.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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toraHv, cu dimensiuni meri de 2-4 m. lungime şi i--2 rii
!Ziţime.

I

Ca. mat.arie primii tLtilizâ-tăi în rea:lizarea seoa.rţei.
era
lina. Incetul cu încetul' lîns. din urzealii a fost înlocuită cu
cinepă- sau bumbac.
Materiile prime ce bo.zii erau asigurate in Gorj de piistorit şi cultura cînepii. Pe la începutul secolului al XX-iea,
locul cîne:pii LI :ao tat mai mult bumbacul procurat din comerţ .
. Săpăturile arheoloqice fttcute în comunele : Bărbăteşti,
Schela, Runicu, Virt, V"'iea Mare, Bumbeşti-Jiu au atestat
vechimea prefucri:trii f.irrlor te:>1:tile. Piese scoase la- iveali ca
greutăţile de Ia războiul de ţe!nlt sau fusaiolefo-r de lut, au
der11011stra-t că ţesutul se cun<:>aşte îneă din neolitic.
Prelucrarea materialelor pnme pentru scoarţe elcrtorit&
unor aperaţiuni: care· neeesită prezenţa.- a două-trei· femei,
a stimulat munca iii- com·12n a temelor în şezători, dăd. Una dintre· pt"incipalele- materii· prime utiliz,a:te în ţesutul scoaTţe-lor este lina.
Lina oilor, tuns;:t primăvara la Sînzîiene. este spăl.ată acasif în apd fie:binte, l'..mpezită la rtu şi uscată l'a soare.
Apoi lina este sdirrn~!natu cu mina şi pieptănată obţinînd
firele I ungi „ părul „. :fol'osit pentru urzealii şi cele scurte „canur a" folositd 13. bilteală.
Astdti lîb..a este dusă la dărac.
O altă materie primă, cu largă utilizare, este cinepa, cu.aoscutăi pe teritoriul til:Hi ~tre încă dia anticm•tte, (1).
Cine:jlli!· se: seamăn;;! primăVâHll. culegJndu-se- in periQada, 15.
august - 8 septembrie cea de- toamnă, de la- care se o'bţiae.
săn1ii1ta Ş.i in iulie cea dfl" var&. Cule.sul se făcea. man.uatl, se
culeg~· eu rădăcini şi s:e a~eza în nmă.Dru.nchiw;i", leg.a.te ca.
fire de; cin~ în 2-3 ha)~Uri. Mănunchiurile se aşez1n1.. la.
soare şi după uscare erau duse la murat (topit) în baltă.. Cea
r.l.~ toamnă dupti: usca.re s~ se utlllă <ie- sămînţă şi apoi se
dllC!:e la. top1t. La top,..i.t piidik iemnoase putrezes.c în timp
<».- d01.1ă săptămîni, apoi se- scoate, se spa.lă şi se lasă s.ă se
U5UCe.
După usca.re .:1e trece- la inelitat, înlătudndt1.-6e
pii.rţile
lemno-1se şi apoi se pieptend. obţinîndu-se· fuiorul pentru urzit
şi băteală2. Preiuc::rared cînepi..i necesită mwt timp şi îru:epînd
cui secolul al XX-lea cinep.a a fost înloeuitii cu
blmlbacul
procurat clin comerţ. Mti.nca femeii s-a. uşurat d.a.to.rită· pro-
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general al societăth. marcat prin pătrunderea în in·
a mflteriaidor de provenienţă industrială. ln
ultimii ani în Gorj nici nu se mai cultiva cinepă.
Inul, o altă materie primii de veche tradiţie a fost folosit
doar sporadic. Una, cinepa S•.! făcea caiere3 şi se torceau cu
furca frumos ornamentat~.
ln Gorj, exista şi un obicei ca fiecare flăcău înainte de a
se căsd.tori să ofere viitoarei soţii o furcă frumos ornamentată -- crestată•. Firele se adunau pe fus, cele pentru urzeală
se torceau mai sutiri şi cele pentru băteală mai groase, se ;ăş
chiau5 pe răşchitor şi se foceau motche 6•
In cadrul qospodăriei c:;e efectuează şi vopsitul motchelo!'.
Dintre coloranţii vegetali, astăzi se folosesc doar coaja de
anin pentru culoarea neagră, frunza de ceapă pentru culoarea
milron de diferite nuante :=i frunza de nuc pentru culoarea
ruginii. Astăzi se folosesc co lor au ţi chimici procuraţi din
cumert.
Dintre aspectele sociale le9ate de prelucrarea materiilor
prime folosite pentru ţesutul scoarţelor menţionăm şezătorile
şi clăcile. astăzi foarte rare. La şezătoare fiecare femeie venea
cu lucrul ei. se adunau după cină şi şezătoarea dura 2-3 ore,
unde Yen eu femei, frte, flădii care cintau, jucau şi făceau tot
felul rle glume 7• Claca se orgnniza pentru tors Hna, cinepa,
se .1clunau 13 pinii la 10 fem~1 (vecine, rude) şi se ajutau pe
t~riorul ţărănesc

împrumut~.

Cind c;e termina claca femeile erau servite cu mîncare.
ln ceea ce priveşte t~t.nica de realizare a scoarţelor in
Gorj se foloseste tesutul în 2-4 iţe cu băteala deasă incit
urzeala dispare in inlre~1ime. Tehnica de ales este alesul cu
qăuri tehnica Karamani, clesul cu fire întrepătrunse şi alesul curb. Orna;nentc>le se aleg cu mina în războiul orizontal.
Scoartele din Gorj, ccnitituie o realizare artistică dintre
cele mai valoroase şi inte1esante ale artei populare gorjene.
Lit scoarţe frumuseţea se a5ociază cu utilul. Ele au fost considPrate piese de valoare în casa ţărănească, erau trecute tn
foile de zestre şi erau moştenit€· din generaţie în generaţie
(foaia de zestre din 16 f!:'brnarie 1793, dată de Anastasie Fedeleş şi soţia sa WiJaşn fotei lor Dumitrana două scoarţe,
una nouă şi una veche). Scoarţele alese cu culori calde împodobesc şi Îffveselesc casele creînd o ambianţă plăcută pentru muncci. şi odihnă. Tei:>Mulile de lină erau realizate prin
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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„şerpălău", şi astfel îşi fac apariţia primele alesături cu motive geometrice. Unul din motivele cele mai frecvente este
rombul. El apare sub trei stilizări :
- romhu I cu con tm un în trepte ;
-- rombul cu ma:~1!niJe dinţate;
-- rombul cu marginile crenelate.
La scoarţn. în roate vergile au dispărut, romburile .'."!inţate mărginite prin lil1ii de zig-zag sînt dispuse pe întreaga
suprafaţă. Prin jocul liniilor frînte şi romburilor s-a ajuns la
motivul „coarnelor Lerbec."'UluilG, un motiv străvechi întîlnit
în toate regiunile ţării.
Cele mai răspîndite scoc.rţe în Gorj sînt cele cu alternare şi repetan~ cu ornarner;te grupate în vergi de diferite
dimensiuni, care se clesrnşoarri pe toată lungimea scoarţei.
Jn cadrul acestei compoziţii. rombul este unul din elementele foarte des întîlnite ca motiv ornamental. Mai rar întilnim şi compoziţii ornament2k cu alternare de vergi, cu motive geometrice şi cu motive florale sintetizate. Aceste categorii de scoarţe : scoarţa 1nvărgată, scoarţa cu motive qeometrice (romboidale şi vr..rgi), scoarţa cu motive geometrice şi florale şi scoarţa în roate sînt caracterizate prin decorul geometric. El ri:>pre:;rint.i. stratul străvechi pe care S· a
transmis din 9e11eratie în ~wneraţie. Aceste scoarţe n-a11 început şi nici sfîrşit, decorul putînd fi desfăşurat la infinit pe
baza ritmului de organizc.re.
In ultimii ani apar la scoarţe bordurile cu un decor deosebit de al c~mpului.
·· Pâtrnnderea influenţei ţesăturilor orientale a avut loc şi
în jude~ul Gorj. Aducerea covoarelor orientale pentru interioarele boiereşti şi IvU1n~rtirea Tismana, a dus treptat
la
impunerea decorului o::i0n tal adaptîndu-se
fondului local.
Astfel întîlnim amestec de motive geometrice cu motive de
origine orientalli. în care predomină elementele vegehle. Aceste covoare se luc.renzii in război vertical cu furculiţii. Jn
ceace priveşte co!llpozitia. covoarele sînt singurele ţesiJ.turi
de lînă cu cîmpul ornamental încadrat în 1-3 chenare, un,11
mai îngust la margine jn formă de colţişori s-au dinţi
de
ferestâ1u, într-o culoare închisă, al doilea chenar mai lat
într-o culoare ce contra.sle•1zi:! cu cea din fondul covorului
cu motive florale ~1 d trc>Hei:l chenar mai îngust cu motive
delicate într-o culoare deschisă. pentru a scoate în evidentă
motiYul central, ales pe un fond albastru, roşu sau verde.
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La covoare deosebim două tipuri decorative principale :
-- covorul cu decor geometric;
-- covorul cu decor vegetal şi figurativ.
Covorul cu decor geometric este mai puţin răspîndit, foloseşte ca motive principale pristornicul, crucea şi rolnl>nl
dinţat. Acest covor are ch~nar de jur împrejur.
Covorul cu decor Ye!jelal este compus prin desfăşurarea
neîntreruptei şi ::-itmică a motivelor ornamentale vegetale
pe tot cuprinsul cîmpahu, acest covor este cel mai des întîlnit. Mctivul vegetal este <1sociat de multe ori cu motivul
zoomorf. avimorf şi antropomorf. Motivele vegetale prindpale sînt : florile, ramurile cu frunze şi flori, ghirlandele, lujerul ş1 vrejul, ghiveci cu flori. Unele din motivele florale
cancleristice este floarea cu şase petale egale, stilizate romboirL1le, ea este deobicei înconjurată de frunze. Uneori floarea Rre şase petale ~i douii ramuri de frunză (una în stînga
şi alta în dreapta). Contururile frunzei şi florii sînt curbe.
Petdlele au o liniuţă central de altă culoare, iar frunzele sînt
alcătuite din doutl jtlllit1Uîti triunghiulare, de culori diferi~
sau au cite o nervură de altt': culoare.
Ghirlanda este proprie d:enarului, cu ajutorul ei se leagă motivele izolate.
O formă C'.rli51ică pentrn covorul oltenesc este aceea a
lujerului cu flori (l:-:!ele) ~i frunze dispuse lateral.
Motive s:~mnificative dE>corului sînt reprezentate de diferitele modulităli ale pornulu·, Yieţii: ghiveci cu flori, pomişori, plante cu tulpină pe ~ caror crengi se odihnesc păsi\ri.
11.iolivul avimorf aiiuHi::ază cu cel vegetal. Pe
unele
covoare ::i.pare motivul zoomcrf. Uneori apare şi motivul a.ntropomorf.
in colecţia ~luzeului jucieţean Gorj, există un covor a
cărui compoziţie are : moti,·e geometrice dispuse pe
toată.
suprafaţa, asemănătoare celor din scoarţa veche şi central
motiv antropomorf (femeie ş1 bărbat în poziţie de dans cu
mîinile în şolduri) şi in cadrul decorului introdus anul confecţion<lrii -· 1B6/',
Tot în colecţia Muzeului judeţean Gorj există un covor
a cărui compoziţie are motive florale pe toată suprafaţa şi
central motive antropomorfe: un băiat călare pe cal şi două
fetiţe una ţinînd calul de hăţuri. Ţesătoarea a adunat ca într-o legendă un cîmp cu flori, fete un Făt-Frumos călare şi
la capetele covorului „Hora străvechi motiv decorativ
al
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artei româneşti, calul fiind un animal credincios şi foarte util omului, este prezent în decor ca un element al binelui.
Covorul cu cuci e:::te denumit astfel pentru că cucii ocupă un loc important in compoziţie, dispuşi pe cele 4 laturi
veniţi să se orlihnea5cct.
Un alt covor este covorul cu „raţe" - printre motivele
florale ţesăte>ârea a realizat în zbor păsările călătoare ca.ce
vin în ţară o::!ată cu apariţia primăverii, odată cu apariţia
florilor.
Interesant este şi covorul cu „cruci" şi „pistolnice",
pistornicele dispuse central, iar pe chenar motive romboide.le
ce au central cruci, de asemenea crucile sînt alese şi printre
motivele romboidale. care 09lindesc obiceiuri şi practici mistice.
Plantele şi florile reprezE'ntate pe covoare sînt cele care
cresc la noi. îns2. numai acele exemplare care prin stilizare
nu-şi pierd forma : flori de mărgăritar, lalele, caprine, spicul
de griu, ştiuleţi.
Gustul şi comenzile curţilor boiereşti au influenţat productia şi creaţia, impunînd o anumită gamă ornamentală şi o
anumită cronrntică. Acestea au determinat ţeserea covoarelor late care nu se integrau interioarelor ţărănesti, dar au
pătruns în gospodăriile m::ii înstărite îndeosebi : Tg.-Jiu, Tismana, Runcu, Aromi, CiJrlmneşti, Novaci, Baia de Fier, Polovragi.
In per\,)ada 1952--1965 s-au lucrat covoare pe bază de
comenzi şi la MilnăstirE'a Ti~mana. La aceste covoare se observă influenta orientală, fiind inspirate din covoarele aduse
din orient pentru m~init~lirc. în prezent la Măn:istirea Tismana nu se mai lucreazi.l co\·oare, decît pentru nevoile mJ.năstirii.

Incepînd cu anul 1962 Ia MiJnăstirea Polovragi SP lucu motive florale pe bază de comandă, cu
materialul :lien tului. A ici se lucrează şi scoarţe în roate specifice zonei., ci..• lînil sein~l.
Un fapt demn ele menţionat este că în zona
montană
(Novaci, Bai-:J. de fier, Polovrnqi, Crasna) nu ne oferă o bogată qamă cromaticii. fiind folosită lina seină. Dozarea echilibrată a acestor culori: alh. negru şi brun (obţinută din amestecul lîn~i de cu•ou.rP albi: cu cea de culoare neagră), oferă covorului o sobrietate decorativă. Elementele decorative
sînt cele vegetale.
crează covoar~
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Scoarţele din aceastil zon~ au aspect deosebit faţă de cele
întîlnesc srne.rţe în „roate" din lină natura.lă
brunb., ornamentate cu motive
geometrice
(romboidale) de dimensiuni mari şi cu bordură. ln ultimul
ţimp SE: lucrează macaturile în „cocleţi" şi macaturile cu
„cuiul" ornamentate cu motivf" geometrice iar chenarul cu
motive florale.
Ţesăturile din Gorj L1tîlnite în interiorul ţărănesc constituie ansamblmi decorative lJogate, bine închegate, formind
o unitate omO•.]Pnă prin material, tehnică de lucru, motive
decorative şi cromatică.
Scoarţele ocupi~ şi asUizi un loc de seamă în activitatea
multiplă a femeii. Multe clin scoarţele care se lucrează
ustăzi întrunesc cc-Jituţi <1-;-tishce incontestabile, dar deşi în majoritatea cazurilor noile modele se inspiră din cele care le-au
precedat, se întlmplă. ca uneor: creaţiile actuale să nu fie
totuşi la înălţimea ce!or vechi.
In toate satele Gorjului, astăzi se lucrează pe o scară
mai largă m;:icarnnle „năvădite" şi macaturile în „cocleţi"
din lină cu urzNtl~i din bumtac. Ornamentele sînt foarte simple-geometri-::e. .Motivele sînt de obicei lumate într-o singură culoar2 care se armonizează sau contrastează cu fondul
ţesăturii (grena pe fond galben, verde pe fond galben, galben-portocdli;i. albastru pe fond alb}. Macaturile înlocuiesc
astăzi scoarţele~ Mtrineşh, pJnîndu-se pe perete, pe pat
şi
fac parte din zestrea mirf"~ei.
Tendinp. gene:ali:i este ele a simplifica motivele şi foarte
rar de a preli.:c. pe cele tradiţionale, deşi din punct de vedere artistic acestea din tErr..1. sînt cele mai valoroase. Uneori cromatica can~ifo o uotă supărătoare, culorile nu sînt
potrivite cu motiY ul.
Din initiat:va muzeul..ii în colaborare cu Comitetul judeţean al Femeilor s-au c•rganizat consfătuiri cu femeile la
sate, avînd ca ohiectiv revit<:!lizarea artei populare şi combaterea tendinţelor de poluare ale acesteia. Cu prilejul acestor consfătuiri s-au pa::zentat modele de ţesături-scoarţe
şi covoare de o certd. valoare a1tistică, din colecţiile muzeului, populdrizindu-le în rîndu~ femeilor. Totodată au fost evidenţiate fameile care a•J clovedit măiestrie în executar<:>a.
ţesăturilor cu carf> îşi împodobesc interioarele caselor.
Asemenea consfătuiri s-au organizat în comunele : Peştişani,
tradiţionale. Se
albă, neagră. şi
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Runcu, Scoarţa Tismana şi în oraşele Novaci, Cărbuneşti şi
Motru.
De o deosebi tu i:nporlanţii este în zilele noastre valorificarea artei pupulare din coope:-ativele meşteşugăreşti şi de
artizanat. ln aceste unit<lti creatoarele populare au posibilitatea să-şi dc>zvăluie întreCJUi lor talent creator.
Cooper':l.tivele meşieşuunreşti „Arta casnică
Tismana"
şi „Arta Novaci" înfiinţate din iniţiativa unor inimoşi iubitori
ai artei populare, lucrează o gamă variată de ţesături pentr.1
interiorul modem. La covomele lucrate se observă bunul gust,
simţul frumosului şi spiril.ul creator. Covoarele lucrate
de
cooperativa ,.Arta casnidi Tismana" pleacă în peste 20 de
ţări şi 5 continente unde sînt aşteptaţi mesageri ai artei
populare româneşti.

NOTE:
I\.Iarcela Focşa, Tehnici tradiţionale pentru prelucrarea cînepii, în Cihinium, 1937 - 19f.3, Siliiu.
:! lnf. Olaru Angelr., ·n ani, l!rc·cheşti.
a lnf. Andrit'.)iU Elena, 7B ani, Strîmba-Vulcan.
4 Inf. Mănes:u Mari<J, ·;2 ctni, Răte/.
" Inf. Berindei Para.;chiva, 57 ani, Cui fr~oara.
b Inf. Popescu Mar;_a, 71 <mi, Cî!nic .
., lnf. Butan E1 isJbi;,ta, 70 ani, Că1bur,eşti.
B Inf. Cucu Elena, 80 ani, H.omc;ne,şti.
9 Inf. Bălaşa Ana, 65 uni, Dumb<>~ti-Pi\ic.
n T. I":foăteanu „Arta populară Bucovineană", 1975, pag. 405.
1
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Fig. 1.

Fig. 2.

128

Scoarţă

Scoarţă

alcătuită

din

ornamentată

două

foi.

'cu vergi.

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

Fig. 3.

Fig. 4.

Scoarţă ornamentată

Scoarţă

cu 111ot1ve romboldaJe x-uri

ornamentată cu motive romboidale
„Scoarţă în roate".

pe
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vergi
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5. Covor cu un chenar, ornamentat cu motive ilorale
Covor cu cuci.
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şi

avlmorfe.

l'fg. 6. Cc.vor cu trei chenare ormunentat cu motive ilara.Ie

şi

geomeldce
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Fig. 7. Covor cu pomul vietu
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~i

motive avimorfe.
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Fig. 8, Covor ornamentat cu motive geometrice şi motive antropomorfe,
ln cadrul decorului introdus, anul confecţionării 1867,

~
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Ffg. 9. Covor ornamentat cu motive florale zoomorfe

i34
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şf

antropomorfe.

Fig, JO.

CovQr ornamentilt c11 pistornice

~i

cruci.

fig, 11. Scoartl in roilte, h1cratjl . :cu lînll se!nil.
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NIVELURI SUPERIOARE DE ORGANIZARE
A
IN

RELAŢIEI

LOCUlNŢA

'INTERIOR - EXTERIOR
POPULARA DIN GORJ
dr. CORNELIA BERINDAN

In studii anterioare <im arătat că, una dintre problemele
cheie ale arhitecturii contemporane, este aceea a relaliilor pe care omul. prin n!odul în care îşi realizează aşezii
rile, stabileşte sau nu relaţii armonioase cu mediul natural,
cu natura înconjurătoare. In aceste aşezări locuinţa oc·:.ipă primul loc, întrucît este· firesc ca, o aşezare umanli să
nu poată fi concepută în afna procesului locuirii.
Urmărind acest do"neniu a! creaţiei arhitecturale,
sînttem obligaţi să căutăm să cunoaştem şi să înţelegem modul
în care concepţia poporului nostru se răsfrînge asupra legăturilor pe care omul le stabileşte cu natura. Dragostea
profundă pentru meleagurile ţării ~u este o afirmaţie gratuită; ea -este cunoscută. şi recunoscută nu numai în
viaţa
de fiecare zi, dar şi în creaţia populară, fie că este vorba
de poezia populară sau de artele plastice.
Este deci firesc ca. în lucrările noastre, să ne concentrăm pe studiul modului fn care meşterul anonim, popular, a
leg::it interiorul locuinţei SHle de spaţiul exterior, liber, de
peisajul ţării, fie că este voi ba de munte, deal sau cîmpie. In
ultimii ani am aprofundat aceste aspecte pe care le-am sintetizat în expresia „RELAŢIA INTERIOR - EXTERIOR".
Drept rezultat am ar6tat că, în lunga evoluţie a arhitecturii populare romaneşli, se poate urmări tendinţa de a deschide spaţiul iniţial-delimitat de cei patru pereţi ai număru
l•ti minim de încăperi (una. cel mult două), ce alcătuiau cele
mai vechi tipuri de locuinţd.. Am arătat, de asemenea că, dces! proces se materializează prin constituirea, în spaţiul închis şi sub acelaş acopeziş, a unui spaţiu nou, cu calităţi
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ambivalen~c. cipa!ţinînd

atft spaţiului interior cit şi exterio-

rului.
Odată apărut„ ca lequtt:l'~L organică între ambianţa interiorului (realizată la di;nen~iuni minimale în cele mai multe dintre cazuri) şi spaţiul c-x lerior, complet deschis, acest
spc;.tiu bi valent s-a rnentinut. reprezentînd una dintre trăsă·
turile fundamentale ale modului de locuire, ale modului de
organizare a locuinţei de pe întreg teritoriul ţării, indiferent
de denumire1:1 pe care o poaiU! (prispă, tîrnaţ, foişor, filegorie, etc.,). Este deci evidenL di acest mod de rezolvare reprezintă expresia malerializatZi a unei concepţii privind âŞe
zarea locuinţei în natură, concepţie care ne ccste proprie.
In ultimii instanţă acest proces de dezvoltare de la interior
către exterior reflecti':i car.3.c.terul deschis, profund
optimist
al poporului noslru, sensibilele sale legături cu natura tnconjurd.toare.
Geneza acestui spaţiu '. Literatura privind stadiul arhitect~rii populare din ţara noastră este deosebit de bogat;i.
Ea cumuleaz<l date prh·ind ui: număr enorm de mare de ca:Juri studiate, cu µreciidere în ceea ce priveşte valoarea sa
estetică şi etnoqrufici.i. In ceea ce priveşte geneza spaţiului
de care ne ocupi:im, info1ITic1tiilf: sau discuţiile sînt limi~c:tte
s~u lacunare. Cerceli:irile nu âU putut preciza momentul istoric în care. între intc>rior şj exterior a apărut un element
de tranzitie si în acelaş timp de legătură. Publicaţii relativ
rncentc, discutînd trlistdurile fundamentale rile lC'cuintelor·
dacice, arată că ilr.ogmile păstrate pe columna lui Traian
su~Jereazi\, încă din rcea penoadă, existenta unei prispe.
Cazurile în ccue aceasta lipseşte din locuinţele mai vechi
sînt extrem de rare şi se n'fl'ră la :
- clădiri foarle vechi, peste 150-180 de ani;
- dărliri cxt-em de modeste ca posibilităţi, cu dimensiuni. şi organizare sµaţialii minimale (o singură
încăpere
cumulînd toate funcţii!(') ;
EsentiaHi este insil - in contrast cu aceste cazuri izolate -·-evoluţia proce~ului de locuire care a condus la generalizarea acestui spaţiu în toc;te regiunile ţării.
Aspecte studiate în lucrările precedente : In
lucrările
anteriome am studiat - -· cu pred:ldere - modul de organizare a spaţiului cu variantele sale atît de numeroase atît pentru spaţiul de· tip 9alerie -··· prispă, pridvor, tîrnaţ - cit şi
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aie comblnatiifor saie cu foişorul şi cu elementele accesuîui
principa 1 în locuinţi"i.
ln mod deliberat nu am tratat valoarea estetică, ca şi modul de obţinere a expresiei <nhitecturale, cu aspecte extrem
de complexe şi care -- în ţara noastră - se ridică la un
nivel artistic greu de dr-pE'.sit.
S-au analizat îns6., ofor~a multiplelor posibilităţi funcţio
nale pe c.are spaţiul interio!"-exierior o realizează şi relatille pe care ctcesta le constituie între om şi mediul înconjură.tur.

Scopul lucrării de foiJ. : In lucrarea de faţă ne propusă adîncim într-o Yi:z.iune unitară - atît aspectele
funcţionale 0.1 hitequrnle ale relaţiei, cit şi problema obţine
rii unei expresii arhitecturcle de valoare artistică superioa-

nem
ră.

Acest mod de o.bordare este posibil, întrucît spre deosebire de lucrările anierioare - ne limităm l·a o singură
zoni:i de valoare etnorirnflcă deosebită, cea a Gorjului.
Caracteristicile zonei HOrjeneşti : Această zonă posedă
cîteva „date" qeografice şi istorice care, îngemănate,
au
permis dezvoltarea unei arhitecturi cu trăsături proprii:
1) Frumuseţea si armonia deosebită a cadrului natural,
el însuşi un spaţiu de trece1e, dar şi de legătură între peisajul montan şi cîmpia oltenească.
2) Varietatea posibilitătilor de cultivare a pămîntului,
existenţa unor pante divers orientate, care au permis, la rîndul lor, o orientare d!vers:.i a aşezărilor şi locuinţelor.
3) Prezenţa istorică înclEclungată a unor aşezări umane
cu trăsături specifice -- obştile libere de ţărani moşneni.
Drept ur:nare a ace~tor condiţii, „Gorjul apare ca ţinu
tul rom.:înesc cu cea mai mare densitate a aşezărilor moşne
neşti" I/. „Obştea tăril.m~.:1sci:i liberă, necotropită nici de boieri. nici de domnie, a dezycltat, de-a-lungul secolelor,
o
admiraoilă organizare teritoriclă, în care vatr:a satelor, ca şi
construcţiile erau priyite într-o viziune de ansamblu,
unibră. De aici impresia de ordonare riguroasă a satelor gorjeneşti"

„„"/ /,

4. Alături ele acestea prezenţa pădurilor bogate în întreaga regiune subcarpatic:;:J. a asigurat materialul de construcţie pe care prin trndiţie - meşterul anonim ştia să-l
prelucreze şi pentru care cîstigase experienţă.
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Existenta şi varianklc df' organizare spaţială a relatfel
interior-exterior în zona Gorj : In această zonă spaţiul d1~
legătură interior-exterior este omniprezent. El poate fi întîlnit chiar şi la cele mai simple construcţii, asociat cu locuinţa cu o singură încăpere. Poartă numele de prispă denumire mult răspindita în zona de sud a ţării.
Cercetările au evidentiat pe lingă omniprezenta sa şi
varietatea, extrem de mare. a soluţiilor prin care el se articulează cu spaţiul ;nteriur, varietate care poate merge pînă la modificări de nuante pPntru fiecare exemplar de locuinV1 în ,:iarte.
Omniprezenţei şi varietăţii se adaugă o a treia trăsătură
ce Cdra:cterizea:ză lc,cu:.nta şi spatiul de trecere al acesteia
şi anume, un grad mare de adaptabilltate la nevoile fiecă
rei familii. Unul dintre marii arhitecţi, R. Neutra, susţinea că
aclctptdbilitatea fiecărei locuinţe la nevoile familiei pe care o
va qiizdui. ~eprezintă nna dintre valenţele „mari" în sensul
de „mure calitate".
Nivelul ridicat pe care această trăsătură (proprie, într-o
oarecare măsură, întregii arhitecturi populare) l-a atins în
Gorj, se datoreşte şi otiicC'ivJui ca, fiecare casă de locuit să
fie construită. de proprietarnl său cu ajutorul microcolectivitiiţii familiale, a rudelor etc. Se realizează, astfel, o entit:ite
alcătuită din 11ariaţiuni si nuanţe spaţiale şi de
articulare
spaţială. care îmbo~răţeş~c şi ridică valoarea
arhitecturii anonime a :zonei.
O altd. t:iî.sătură a spaţiului de legătură interior-exterior o constituie pJurHunction;;.Htatea acestuia. Dacă, aşa cum
am arătat, valoareia sa fun;cţională este evidentă ~n toate
reqinnile turii. în zona CJorj - prispa şi foişorul - au fost
utilizate complex ~:i intens. de>-a-lungul ciclului diurn. hiilinte de ioate el oferă protecţie în tot timpul anului împotriva ploii, z~ipezii sau soarelui; omul se află în interior şi
in E>xtt~rior, în a.cela:;; timp ; acest caracter ambivalent este
accentuat în zonii prin alte fll.ncţluni:
- aici se doarme in timpul sezonului cald,
- aici se păstrează vasul cu apă de băut şi căniţa
„de toată ziua".
- aici se dă de rn5ncare păsărilor de curte,
- aici se supr ave~1hea2ă qospodăria,
- aici se aerisesc şi se scutură „ţoalele",
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aici se expune z0:::ireu. fetei d.e măritat cu întreg coriei de cusături arli~tice.
- aici se coase :;au se ţese (dacă spaţiul foişorului o
permite);
- de aici se duce diulogul cu vecinii sau cu cunoşti:i
ţele ce trec prin faţa 9ospod6riei,
- aici, la prima orJ il dimineţii, se desfăşoară acel rlialog intim cu „starea vremii" care condiţionează, de multe ori,
starea de spirit a fiediru.ia san chiar programul de muncă al
zilei.
1~x
Această „deschidere" a µ10cesului de locuire către
terior este una dintre cele mai interesante trăsături ale spaţiului-relaţie interior-exterior.
Materialele de construcţie cu ajutorul cărora se obţine
delimitarea spaţiului n'spectiv reprezintă o altă trăs?iturii
domin::mtă. înainte de toate este lemnul de stejar, de fag,
mai rar de brad la casele cu un singur nivel; lemnul şi lemnul tencuit şi piatra la casele cu două niveluri. Este evident
că lemnul prin punerea lLll în operă şi prin utilizarea sa generalizată este materialul ce asigură caracterul unitar al acestei arhitecturi.
Un loc aparte îl ocupiJ., în existenta prispei
gorjene,
tratarea ei plastic-arhHcdc.lale prin cioplirea artistică
in
lemn a elementelor ei componente. Dintre acestea sElpii
portanţi constituie performanţe ale rezultatului expresiv.
Intr-o primă concluzie se poate aprecia că omniprezenţa, varietatea, adaplabililcttea, piurifuncţionalitatea, unitatea
materialelor de constructie şi valoarea plastic arhitecturan
excepţională constituie trăsăturile fundamentale ale portretului spaţiului de lt>~:iltură interior-exterior în cadrul locuinţei gorj eneş ti.
·
Pentru cunoaşterea .:-i îr;.ţelegerea adîncită a mecanism(?lor prin care se ajunqe la alc:d.tuirea ansamblului ce constituie materializarea ;·elatiei interior-exterior, este necesară
analiza lor pentru cele dou.J. mari categorii de locuinţe casa joasă şi casa înc:W:i (cu 2 niveluri).
Analiza se poate ref1~ri la; - numărul de laturi prin
care se obţine articulaţia dintre spaţiul închis şi prispll. ; raportul dintre nivelul soiului. nivelul prispei şi nivelul încăperilor închise de locuit; -- i:l_mplasarea intrării în raport
cu spaţiul prispei şi cu faţ;ida casei ; - raporturile dintre
elementele portante şi cele purtate.
ţinutul
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Casa joasă: Spre deosebite de casele din alte zone şi de
casele cu doua uiveluri, casii joasă din Gorj $e racordează
c11 prispa pe o singură lutu.ră, cea cu intrarea. De
">bicei
orientat~ spre sud, ea r0pre:iintă şi faţada principal~. la rîndql ei orientată spre accesul major in curtea gospocUlrlei.
Am menţionat, la incepl1lul lucrării, asocierea prispei
ciliar c'J locuinţele cdc m~.j simple, cu o singură încăpere.
Aceasta asodere im bo~JJ teste mult întreag,a construcţie, am·
plificindu-i mult pos!hilitliţik· de locuire.
Casele cu o singură încăpere şi celar stnt ocrotite, şi ele,
de prispă, ca în c::azuJ \'echii locuinţe din Novaci ( 1860). Cu
atît nrni mult se intilnesc prispele ample cu intrare avtnd
uneori un caracter monumental, fiind situate în ax.
Spre
deos'?bire de alte regiuni, accesul lateral (în prelungirea pri·
speij este rn.r întîlnit. Stilpii prispei se sprijină sau pe tdlpa
casei sau pe scîndura lată cciro mărgineşte partea superioa·
ră a balustradEli. Grosimea stilpi!or şi modul lor de tr'ltare
vnria:ză. mult, cioplirea lor constituind vidul tratării orna.
ment&le a întregii clădiri. Frontul prispei este încheiat ~ Ja.
partea i;uperioară de grinda .„fruntar", în unele co.zuri şi ea
bogat decorată.
Raportul casei cu soiul şi reiolvarea ileestuia : Modul
tn Cilre clădirea îşi face de~prinderea de solul pe care este
aşezatrt genereC.lză o e;zpre~ivitate aparte şi a preocupat şi
pe marii arhitecţi ai lumii modeme. Raportul cu solul se
exprimă prin diferenţa de n~vel la <:are se află primul nivel
locuibil. Cnsa jo<1să t•ste p1.11in ridicată de la sol. atlt ctt se
realizează prin tălpile cte lemn. Ac;e;esul la
nivelul prispei
este rezolvat prin trepte simple din lemn masiv, prinse lntrP. cele două grin~i laterale, fără nic;i un fel de fundaţie.
Senzaţia de spaţiu liber absolut este dată şi de lipsa para.
petului. Ideea ele protecţie apvre - in ca?e, neprotej11.tă la·
tera}, „scara de acces" e~ie protejată la partea superlo;iră
prin prelungirea acoperişuh.1i în polată şi sp?ijin.irea ei pe
doi stilri le.terali. în unele cazuri protec;ti~ ia amploare prin
închiderea laterală creîndu-se un adevărat corp nou de clă
dire ca în cazul vestitei locuinţe a lui Antonie Mogos, ()Zi
în muzeul satului ci'n Bucureşti. Ir~ lucrările mai n:oi, protecţia se extinde şi prin ilichiderea parţială, pe o latură a
prispei, fie cil en se realizează în lemn sau, în cazul caselor recente, în zidb.rie de cărămidă.
Casa înaltii - cu două niYeluri: Niveluri cu adevărat superioare de organizare atin9e relaţia interior-exterior în casa
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lnaltă gorjenească rezultată

diri suprai'.năltarea parterului pes-te pivniţ.'} ·sau din realizarea efectivă a locuinţei pe două
niveluri. Spaţiul inlerior-exterio1 posedă alte proporţii. Se
inregistrează în primul rînd - tendinţa de lărgire a galeriei prispei, ca şi cazuri in care această galerie se articulează cu spatiul interior mult mai generos respectiv pe
două din laturile locuinţei. ln plus, apare un al doilea :::ps.ţiu deschis cu proporţii aproape de pătrat, cel mai adesea
deasupra intrării ld pivniţa. Odată cu amplificarea sa. se
liirgeşte şi gama funcţmnilor aici se poate lua masa si se
pot primi oa~peţii in timpul verii. Se complică şi modul de
acces la etaj, variind poziţia scării ce poate ajunge direct
în prispa de la etaj sau este adăpostită într-un spaţiu independent care se aliniază la unul dintre fronturile casei sau
se orientează perpendicular, debuşînd într-un fel de balcon.
Nu odată prispa de Ia etaJ este constituită în consolă obtinîndu-se imJ.gini de un pitoresc excepţional. Prispa ş1 foişornl de la etaj constituie elementele spaţiale cele mai bogat decorate din întreaga locuinţă, evidenţiindu-se, şi prin
aceasta, rolul primordial pe care spaţiul interior-exterior il
are în procesul, de locuite în zona Gorj.
Valenie1e plastic-arbitl!cturale : S-a scris mult Jespre
vaioarea artisticd. a decoraţiei despre proporţiile armonioase şi simţul plastic ..il creato:ului popular aşa cum se oglindeşte el în locuinţa anonimii din ţara noastră. Nu vom insista asupra acestor aspecte. Vom mentiona că opinia unor C.:!rcetători de înaltă calificare apreciază că, cităm : „„.arhitectura gorjenească este purătoarea celui mai dezvoltat sistem decorativ în cadrul arhitecturii populare
româneşti„.
decorul de lemn cioplit din această parte a Olteniei reprezintă o culme„. Varietatea şi strălucirea decorului
gorjan
nu sînt însă egalate nicăieri...".
De aici o a doua CONCLUZIE MAJORA şi anume di.
rezolvarea relaţiei interior-exterior a atins în Gorj, cel mai
ridicat nivel funcţional, artistic şi arhitectural.
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PIVNIŢE

DIN GORJ, SEC. XIV-XIX
DOMNICA BAJMATARA
VASILE MARINOIU

Cercetările

arheologice

şi

documentele epocii

atestă

exis-

tenţa multiseculară a viţei de vie şi a construcţiilor legate de
această cultură iu Gorj. Sînt semnalate numeroase loturi pe
bordura sudică a Carpa~ilor Meridionali, mai numeroase la
vest de Jiu, unde adăpostul muntelui, prezenţa calcarului şl
expunerea sînt deosebit de prielnice viţei de vie şl a altor
plante iub~toare de climat blîn:d. Ca dovadă tn această zonă
se mai găsesc chiar unele dintre puţinele exemplare de viţă
sălbatică (Vitis Silvestris).

Zecile de izvoare scrise menţionează viticultura ltt sffrsec. al XIV-lea, dar cele mai numeroase documente o
a;:nintesc h începutul secolului al XV-lea Astfel, voievodul
Ţării Româneşti, Mircea cel Mare, prin documentul din
10
iunie 1415 întăreşte mai multor boieraşi, satul Beala, în judeţul Motrului. „De act:'ea, să le fie de ocină şi de ohabă, inccpînd de la vama oilor, de vama porcilor, de albinărit, 'de
9ăletărit, de vinărici' ... „. lntr-uo alt document, dat din Tismana, la 28 octombrie 1419, regele Ungariei, Sigismund, porunceşte dregătorilor s~i sil nu se atingă de călugării mănăs
tinlor Vodiţa şi Tismana. nici de satele lor ... ! să le fie slo·
bode şi satele şi toate hotarele ce au şi viile şi morile şi nu·
cii şi livezile„. " 2•
Vlarl vodă Călugărul, prin hrisovul din iunie 1495, con~
firmă lui „ ... Stanciu di fiii lui stăpînire peste o vie, pomet şf
altă vie în Daia 3•
După anul 1497, viile apar tot mai des în actele de vtnzare-cumpărare, în actele de schimb şi in folle de zestre. In
~nele documente sînt trecute chiar suprafeţele şi preţurile.
şitul

l43
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În secoiul al XVIII-iea plnntaţiiie de vii sint coztsemnafe
Schwanz ( 1722) şi mai ales la Specht

în lucrări cartografice ( ! 790).

Cele mai bune vinuri dm Gorj erau cele de la Tismana,
Runcu, Bîlta, Bălăneşti, Crasna şi Polovragi.
Viţa d.~ vie se cultiva în toate satele judeţului, dar sub
formă de p.JL!gorii SC' cultivă în următoarele dealuri, grupat~
astfel:
1. Tismtlna, Peştişani, Borosteni, Brădiceni ;
2. Arca11i, Runcu, Bîlta, lJolJriţa ;
3. Băieşti l3irseşti, Dealul Tîrgului (lingă Tg.-Jiu), Stă·
neşti;

4. Băl11neşti, Voiteşti, Glodeni, Ohaba 1
5. Pişteşti, Budieni, Scoarţa. Bobu, Crasna, Polovragi.
Existenta în Gorj a acestor întinse zone viticole a favorizat apariţia şi dezvoltarea unei interesante arhitecturi legate de pregătirea, depozitarea şi păstrarea produselor viticole. Aceste construcţii au denumirea de pivniţe sau beciuri.
Pivniţa, acest edificiu delern•inat de cerinţele cultivatorului
de viţă de vie şi pometuri, aşezat în deal sau în vatra satului, cunoaşte numeroase variante de-a lungul timpului.
Forma şi proporţii!'! piYniţelor au fost determinate atît 'de
condiţiile economice locale cit şi de diferenţele sociale.
După locul unde sînt amplasate şi după ierarhia socială a
posesorului, aceste construcţii pot fi grupate în patru categol ii.
.1. Pivnitele caselor boiereşti 1
2. Pivnitele culelor ;
3. Pivniţe în vatra satului. în cadrul gospodăriei ţără
neşti 1
viţa

4. Pivniţ~ de deal, în apropierea terenurilor cultivate cu
de vie, aparţinînd atît păturilor înstărite, cit mai ales

ţăranilor.

Documentar, pivniţa în Gorj, cu denumirea populară 'de
o intîlnirn amintită. pentru prima oară într-un hrisov din 8 ianuarie 1644, prin care Matei Basarab, confirmă
jupinesei Anca, jupîneasa lui Frăţilă stolnicul din Rovinari,
,, „. stăpînire peste o vie din dealul Brădicenilor, alta în dealul Băleştilor şi „pimniţa" cu obraţ (curte) în deal şi vale, peste mai mulU ţigani şi moşie în Bilugeşti şi Rovinari"'.
„pimniţă",
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1ntr-un alt document din 10 martie 1700, Constantin
Brincoveanu · arată ca marele ban Cornea Brăiloiu, ce avea
mosie în Vădeni - în apropierea Tîrgu-Jiului, „.„ au pus nevoinţă cu multd. cheliuialti de au făcut iar temei acolo, fiind
temeiul strămoşu-său Harlrnlui clucer acolo, cu case de piatră
şi cu biserică şi alte clrese ce trebuiesc împrejurul caselor" 5•
Pe locul unde a ridicat casele se găsea încă „pimniţa" cea de
piatră a str~moşului său Barbu culcerul ce a trăit în a doua
jumătate a sec. al XVI-lea şi lu începutul secolului al XVIIlea.
Un alt document din 28 octombrie 1706 atestă donaţia unei vii cătfe schitul I'-Iocerlita (din apropierea mănăstirii Tismana) ., .„şi pimniţa jumătate, în capul viei" 6•
Cele mn1 vechi pivniţe din Gorj, însă, au fost descoperite, în urme:; cercetărilor arheologice, în anii 1981-1988, la
Pola.ta, unde s-au scos la luminii. două locuinţe construite din
piatră de rîu, datînd din perioada secolelor XIV-XVI.
Elementele oferite pîniJ. Îi1 prezent 'de cercetările de la
Polata, elemente concretizate alît prin existenţa celor două
construcţii de zid cu pivniţ1. lalăluri de a altora încă necercetete), precum şi a m1terialelor ceramice, mai ales a celor
decorative (cahlele), dovedesc prezenţa aici, în secolele XIV
- --XVI a uP.or curţi feuclnle, în care confortul şi soliditatea
unor locuinţe din pialri:i, se împletesc cu gustul pentru decoraţia interioară'.

Prima l">cuinţă ccrCf•tată în anii 1981-1988, are plan rectangular, a ci.hei axă longitudinală este orientată pe direcţia
est-vest. Avec. o pivniţă de dimensiune mijlocie. 14 x 6 m
(84 ·m 2), intrare.1 făcîndu-se prin latura vestică, 'dinspre apa
Suşi1ei, care se găsea în imediata apropiere a locuinţei (cca
10 m).
·
Construcţia cu pivniţă este datată, după materialul ceramic şi numismatic descope1it în sec. XV-XVI.
Mult mai veche este cea de-a doua locuinţă cercetată în
anii 1983--1988 şi care se 90.seşte situată la cca 50 m sud
de prima. .
Cercetările arheolo~Jicc de la această locuinţă,
numită
convenţional „D", au permis surprinderea zidurilor pivniţei
unei construcţii de plan rectangular, a cărei axă longitudinală este orientatil pe direcţia nord-sud. (fig. lşi 2).
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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2. Pivnita de la Polata
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Edificiul de mari proporţ~i, din care se mai păstrează doar
5ubsolul. ce avea rol de pivniţă, avea cel puţin un nivel realizat probabil dintr-o strucluril lemnoasă.
Pivniţa avea la nivelul solului o adîncime de peste
2m
(astăzi se mai păstrează pînă la 1,5 m-1,80 m) şi dimensiuni
mari 17,50 m x 8,40 m(o suprafi.'lţă de cca. 147 m 2).
Girliciul, cu intrarea dinspre nord, cobora in trepte, iar
zidul de vest al acestt1i<i apare ca o continuare a laturii de
vest a pivniţei. Această intran'! în pivniţă avea 'dimensiunile
de 4 m lungime şi 2,40 m lăţime.
Pe axa mediană a pivniţei s-au descoperit şi orificiile a
doi stîlpi de lemn ce susţineau tavanul drept, existind probabil şi cel de-al treilea clacă ţinem cont de distanţa mare dintre ultimul stîlp de susţinere şi peretele nordic. Aceşti stilpi
erau încastraţi în fundaţie pînti la o adîncime 'de 0,35 m.
Grosimea zidurilor pivnitelo• celor două locuinţe variază
intre 0,60-0,80 m şi chiar 1,15 m - zidul vestic al gîrliciului locuinţei „D", iar înălţimea lor s-a păstrat de la 1,10 la
1,80 m.
Din punct de vedere al sistemului tehnicii de construcţie, zidurile erau din piatr6. de rîu de dimensiuni relativ mare
(O,?.G-0,50 m;. aşezată cu partea netedă spre interieirul incă
oerii, legaEi cu mortar de var şi nisip~ In ceea ce priveşte
fundaţia, se constată că zidurile sînt ridicate pe un pat natural. uşor 11ivelat, de pietriş şi nisip. Peste acesta este aşe
zat, ca talpi'.i a zidăriei, un strat de mortar foarte tare,
în
grosime de circa 25 cm.
Pardoseala const;) dintr-un strat de argilă de culoare cenuşiu deschis, foarte bine bătut, gros de 5-6 cm.
La gîrliciul pivn:tei notăm prezenţa blocurilor paralelipipedice de Luf vulcanic, atent finisate ce păstrează dimensiuni
de circa 10 x 30 x 40 cm. Aceste elemente de tuf vulcanic au
fost folosite pentru a încastra tocul uşii de acces in pivniţă.
Dispunerea 2cestor blocuri, demonstrează că această porţiune a gîrliciului eru. acoperită cu o boltă aplatizată.
·
Pivniţ:i., o piesă de mari dimensiuni, era desigur deose~)it de utilă în păstrarea unei însemnate cantităţi de produse.
Trebuie avut 1n vedere în primul rînd faptul că specificul
zonei îl constituie tocmai producţia abundentă de pometuri,
ca şi plantaţiile de vie, fapt ce a impus un anumit program
cirhitectural.
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Datele pe care ni le oferă cercetarea arheologică de la
Polata ne duc la concluzia cil ne aflăm în faţa unor edificii
civile ae nia.ri proporţii, focînd parte din ansamblul unei a~ezări medievale de la sfîrşitul secolului XIV continuînd şi
in secolele XV-XVI 8•
Aeest ansamblu de construcţii cu temelii de piatră existent la Polata pe „Cîmpul lui Pătru", oferă un bogat şiînedit
material· de studiu privind reşedinţa feudală în Spaţiul de la
sud de Carpaţi.
O altă 'loeuinţă cu piYnit5. din piatră, 'de dimensiuni mult
mai reduse (cca 40 m"), a fost descoperită în satul Runcu. Ea
rlatează din secolul al X\11-l~a.
Cea mai interesantă pivniţă, ce s-a păstrat foarte bine
peste veacuri, este cea e. casei banului Cornea Brăilaiu . din
Vă<leni T~.-Jiu, care impre~ionează prin proporţiile şi caracternJ ei monumental. (fig. 3) Pivniţa are o suprafaţă de 157

Fig.

3 ·-

Pivtliţa casei fi'a A~lui Cornea

.

„
Brăiloiu

m~, respectiv 15,.55 x 10, 1(J m, la care se adaugă alţi 36

ml

{12 x 3 m), glrJicinl pivniţei, boltit cilindric, cu penetraţii şi
marcat în faţadă printr-un arc cu o arhivoltă zimţată, uşor
decrosată de la faţa 'Zidului.
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Pivniţa surprind(' prin efectul de măreţie, prin proporţi
ile sale armonioase, ca şi prin tehnica 1de construcţie de mare
<tcuratete. Ziclăria este netencuită şi executată din cărămidă
şi piatră în casete. Doi stîlpi masivi ( 1,65 x 1,65 x 3,50
m)
împart volumul în donă nave mari, boltite. Pivniţa are o
adîncirne de 3 m de Ia nivelul de călcare al solului şi înăl
ţimea maxima de :J m. Două Lc.lţi în leagăn aşezate în lung,
pe direcţia nord-sud, se întretaie cu alte trei bolţi aşezate
transversal. Bolţile spirijinite de o parte pe pereţii încăperii
5i de cealaltă parte de cei doi stîlpi centrali, sînt întărite 'de
arcuri dublouri ce pornesc de pe cele patru laturi ale stîlpilor şi recad pe console de cărămidă prinse în zidăria peretilor9.
Pivniţa este luminată şi aerisită prin patru orificii în care
sînt încastraţi trafori din piatrti, ornamentaţi cu motive geometrice. Aşa. cum Rrn e.rătat mai sus această „pimniţă" a fost
corn:.truită încă din sec. al XVI-iea 'de către Barbu clucerul,
peste ea fiind conslraită casa banului Cornea Brăiloiu în 1699
-1700.
Un loc aparte in Gorj U au pivniţele culelor. ln ceea ce
priveşte începuturile acestui ~Jen de construcţii, lipsa
de
inscripţii şi de alte izvoare istorice ne îndreptăţesc să susţinem, pe baza unor atente analize stilistice, că,
anterior
sfirşitului secolului al XVII-leu n-au existat edificii întărite
cărora să li se poată da drept numele de cule. Au existat în
schimb, în veacul al XVII-iea, cîteva spaţioase case boiereşti, în parte fortificate, în a căror structură se găsesc prefigurate unele trăsături caracteristice culelor.
In Gori e.u e>:istat cele mai numeroase cule. Din totalul
de 50 cunoscute în Oltenia, 16 existau în Gorj, din care azi
mai sînt doar 4. ln general culele reprezintă tipul caracteristic, original şi pitoresc, al locuinţei păturii mijlocii, cuprinse între marea boierime şi ţărănime.
Ne referim, în primul rîncl, Ia faptul că în acest gen de
case, pivnitele boltite, care J.1 vechile case boiereşti erau adîncite în părnînt. sînt acum înălţate cu p artloseala aproape
de nivelul de culcare al solu lui. Intrarea în această pivniţă,
unică şi cu acces clirPct 1din curte, bine apărată,
prevăzută
cu uşi groase. ferecate şi bine zăvorite, iar pereţii groşi pînă
la 1,50 m, sînt strupunşi ele jur împrejur de metereze.
Pivniţa unei astfel de case. transformată în
secolul al
XVIII-iea se găseşte în localitatea Glogova. Transformarea a
1
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constat în ridicarea peste vechea pivniţă a unui etaj cu patru camere de locuit şi două ieşinduri (casa scărilor şi sacnasiu).
Pivniţa casei Glogovenilor este compusă din două încă
peri prima. cu pardoseala la nivelul solului, iar cea de-a doua
cu 50 de cm sub mvelul de călcare al solului. Prima încă
pere, formată lu rindul ei din două compartimente despărţite
în:re ele printr-un gQl semicircular subliniat de o arhivoltă
intrată are suprafaţa de cca 48 mp (8,60 x 5,60) şi are intrarea dinspre sud, direct clin curte. Are tavanul boltit. Cea de-a
doua formată din două nave mori, boltite, despărţite de doi
stîlpi masivi. Intrarea se făcea din prima încăpere a pivnitei. Are dimensiunile de 7,70 x 7,70 m (60,52 m 2 ).
Cula cea mai Yeche, cula Cornoiu, datînd din prima decadă a veacului al XVIlI-lea' 0 , se păstrează în satul Curtişoa
ra, în juru! ei or9anizîndu-se în perioada 1968-1975, Muzeul
ilrhitecturii populare din Gorj''.
III).punătoarc şi reprezentativă, atît ca arhitectură, cit şi
ca tip, cula este una din cele mai frumoase care se păstrează azi.
Planul ei este pătrat, cu lature de 10 m. Pivniţa acestei cule
este compusă din două încăperi 1acoperite cu un tavan 'drept,
cu grinzi apa.rente din lemn de stejar, întărite la mijloc de o
gr·indă transversală groasă de cca 50 cm. Pivniţa a avut
în
unul din colţuri un puţ, a5tăzi surupat. In felul acesta, depoz.itarea alimeptelor şi c:.pa putului asigurau locatarilor, eventual baricadaţi pentru apărare, posibilitatea de a rezista unui
asediu relativ îndelunqat.
Asemănătoare cu cea de la Curtişoara, însă de dimensiuni mai reduse, sînt şi pivniţele culelor Groşerea (sec. XVIII),
Şiacu ~ Slivileşti (sec. XIX), Săcelu (sec. XIX) ca şi cele ale
C'aselor de la Cartiu (sec. XVIII), din Tg.-Jiu - Măldărăscu
(sec. XVIII), Vasile Moa.ngă Isce. XVIII), Barbu Gănescu
(sec. XVIII), Chiriţă Corbemrn {f-ec. XVIII).
Dar cele mai numeroase în Gorj sînt pivniţele din vatra
satului. Unele făceau parte diu vatra unor sate răzleţe, care
au fost nevoite cu timpul să se retragă în vatra satului. Astf Pl, în Turdneşti „pimniţa" lui Nicolae Hîrs, a fost strămu
ti:ită din Dealul Dătrîn în cadrul gospodăriei din sat. Pe acelaşi deal - plantat tot cu vie pînă la apariţia filoxerei au
existat mai multe „pivniţe", din care în prezent se mai păs
trează doar două exemplare.
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Pimniţa lui Nicolae Hîrş,este o construcţie din !?!rne de
stejar, cioplile în patrn muchii. Este formată dintr-o singură
înc5pere, cu tindă în faţă, cu acoperiş în patru ape şi înveiitoare din ;indrilă. Fruntarul tindei se sprijină pe doi stîlpi
din stejar, sculptaţi, care în trecut au avut şi cîrlig pentru
1e~1at calul. Deasupra intrării se mai distinge o inscripţie in
chiflică, încrustată în kmn, cu următorul conţinut „Să se
ştie cind sau făcut astă pivniţi:l cu lemnul rupt.„ la 1 (ea)t
7303" ( 1794-1795).
Un alt monument de arhitectură populară Ia care s-a păs
tra~ inscrpiţia este şi casa popii Udrişte, denumită aşa după
primul ei proprietar. Această casă a fost adusă Ia Muzeul
etnorgrafic din Curtişoara din satul Olari (corn. Plopşor) şi
datează 'de Ia sfîrşitul secolului al XVIII-Iea, după cum atestil si inscrp1ţia în chirilică săpată pe ancadramentul de Ia
uşa „pivnitei": „Şi sau înc(·put această pimniţă din venirea
neamţului la leatu 7292 ( 1789) şi sau isprăvit la leatu
7311
( 1803) cu toată cheltuiala popEi Udrişte talere 37 i p (ol) şi
sau isprăvitu în zilele lui Alexandru Ipsilanti voevod. Şi am
scris eu Oprea". De remarcat şi ancadramentul arcuit al uşi
lor de la pivniţil ornamentat cu un brîu şerpuit. Pe uşa din
stînoa se distin!l douil siluete omeneşti scrijelite cu hazul aYînd inscripţiile „popa Uclrişte" (cu potcapul şi cu găletuşa in
mina stingă). iar alMuri, în slînga lui „preoteasa Marina".
Pivniţa este construită din bîrne de stejar cioplite în patru muchii, ie.r etajul, unde erau camerele de locuit, construit clin lemn de stejar rotunde, unele din ele necojite. Prezintă frumoăse c;-est(it1..1ri atît la stîlpii ce mărginesc faţa pivniţei, cit şi la cei ce rn~ir~1inesc pridvorul de la etaj. Pivniţa
a.re cloail guri - două u5i masive din stejar, cu „uscior" îni.re ele, care se scoc:,te cînd se introduc în „pimniţă" obiecte
de dimensiuni m.Jri : bu Loaie, Un uri, putini, ţarcuri de nuiele.
In ceea ce priveşte pivniţele de deal, acestea s-au amplasat 'de obicei ţinîncl cont de podgorie şi de drumul de acce&, cu faţ•1 spre sud sau sud-c~st, aşezate separat, răzleţe sau
în aliniament, ori grup::ile fonnînd uliţe. (fig. 4, 5 şi 6)
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4.

Pivniţe

Pivnitii

de

de

deal

deal

din

din

Scoana,

Dobriţa

Glodeni
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Biile~ti

Pivniţele de deal se grupează în :
- „pivniţe" joase, construite din lemn i
- „pivnite." sau beciuri construite din piatră şi etajul
clin lemn (camere de locuit).
Cel mai răspîndit tip de pivniţă este cel cu un singur
nivel. (fig. 7) Tipul de pivniţă cu etaj (conac) aminteşte de
casa înaltă pe „pivniţă".
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La sfi(şitul s~coh.ilm <il XIX-lea şi începutul secoiului ai
XX-lea, apar beciurile sub rnsct. la parter, zidite din piatră
cie rîu cu mortar 'de var, fără ferestre şi cu uşile din stejar
sau fag cu grile pentru aerisire şi iluminat. Ele apar sub casa
propriu-zisă în cadrul gospodăriei din sat s.au izolate, pe dealuri. (conace) - cu µarterul clin piatră şi etajul· din lemn sau
ambele nivele din piatră -- :Runcu, Dobriţa.
Intre pivniţele cu un nivel din sal şi cele din deal nu
există nici o deosebire.·
Ceea ce este frumos la. o pivniţă este pridvorul : stîlpii,
undrelele, fruntârele care au un rol important în decoraţia
pivniţei.

Cei mai reprezentativi sînt stîlpii : stîlp cu măr, stîlp
stilp cu cîrlig pentru legat calul (Muşeteşti).
Fruntarul - susţinut de cai - grin'da stîlpilor, este decorat cu crestături.
La „phrniţe" -· uşti nrnsivă, cioplită cu barda, din lemn
de stejar, numită „uşa "dintr-o singură bucată" groasă_ c;le 10
-15 cm, f0rmată din douu canaturi (canate) se închide pe
usciori şi au între ele un mijlocar.
Pimniţele,cle obicei, nu au ferestre, singura deschidere în
pereţi este a uşii.
Acoperişul în patru aµe are învelitoarea din şindrila de
brad cu „ciocîrlani" miir<]iniţi 'ne două ţepe, ornamentaţi cu
motive geometrice. La pivnitel<::· mai vechi învelitoarea era
din „blană" ele stejar sau Îâff, prinse cu cuie din lemn, cu
tepe la extremităţi.
Pe dealurile lJillăne~tilor, Clodenilor, Runcului, Dobriţei,
Arcanilor şi Cloşanilor se mai găsesc încă pivniţe acoperite
şi cu viţă de vie -·- resturi rămase de la tăierea viei.
Astăzi pivniţele sînt pe cale de dispariţie şi viticultura
trece prin transformări, modernizîndu-se şi mărindu-şi randan1entul cantitativ şi calitativ.
Muzeul arhitecturii populare din Gorj, de la Curtişoara,
a achiziţionat, păstrează şi pune în valoare pivniţe din
diferite zone ale j Lrdeţului no~tru.
şerpuit,

lŞ4
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NOTE:
1

Documenta Romanlae Hl!.lorlca tI>RH), seria B, vol. 1, Editura Academiei R. P. România, Bucureşti 1966, p. 81.
2 Documente privind Istoria Rcimâniei (DIR), seria B, vol. 1, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti 195:1, .p. 69.
:1 D.R.H., B, voi. I, p. 420.
' Alexandru Ştefulescu, Documente slavo-rom411e relaUve la Gorj (14061665), Tg.-Jiu, 1808, pp. 511-514.
5 Arhivele statului Bucureşti, ms. 705, f. 247-248 şi Academiei R.S. România, ms. 22G, f. l'Hl v.
6 Alexandru Slef..1lescu, Mănăstirei Tismana, tipolitografia N.D. Miloşescu,
Tg.-Jiu, Hl96, p. li'.l.
1 Venera Rădulescu şi Gh. Calotoiu, Cercetările arheologice de la Polata
(jud. Gorj), ln Materiale şi cercetări arheologice, a XIX-a sesiune
anuală de rap®arle, Va~lui, 1982 Bucureşti 1986, p·p. 294-299.
& Venera Răduh.'5ct.: şi Iulian Cămui, O locuinţă cu pivnltă de piatră din
sec. XIV-XV Ja Polata, jud. Gorj, în Cercetări Arheologice, nr.
VIII, editat de Muzeul de istoric & R.S. România, Bucureşti 1986,
pp. 101--111.
9 Adrian Corvă-tescu, Casii> Cornea lirălloiu din Vădeni, .cercetări de arhitectură, în Revlst'l muzeelor şi monumentelor, seria Monumente istorice 5i de artă, n;. I /1982, p. 45.
10
Grigore Ion~scu, Arhitectura rom~nească, Ed. Tehnică, Bucureşti 1986,
p. 156.
11
Ion MicleJ; Curtişoara, editată de revista Transilvani<!, Sibiu 1981, p. 68.
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ĂRIIITECTuRA
DE :PLAI

ŞI

POPULARA

l\ CON4CVLtfI
CONSTBUCŢJILE ANUE

DIN ZONA OLTENIEI DJ: NOBD

ş4

Oamen.tt tund strîns

legaţi

de mediul

fllBţei

lor au

ştiut

it d@ la natură tot q~ a:~e'1•ta a pu,ţyt sl! 1~ şf~ree. S-au
id1pt1t 'omliţiilor de cUDJ.~ ~i ~c>l, urma.find, in i;:UpiJ ftşeză

r.U unui „temei", producerea de bunuri cit :rnti mul~. surde api(, &buB<ienţli materiilor auxiliare, căiltt da comu-

~•~

nit~aţie.

StµQ.iimJ primele

hărţi referitoare lj:t ~ona Olţeniet P.e
la începutul sec. XVIII, localiUJţile exist@nte @rillJ fJfllPiW 19. p.oil@l~ my,qţH~r. in pnudm1 Ytwi 9r~
tere de circulaţie intensă. După copia lui Specht, „drumul
mare" pe care treceau călători, ştafete, căruţe cu mărfuri,
pe el făcindu-se comerţul exterior şi cel de tranzit, avea o
încrengătură de drumuri secundare, iar acestea conduce:J.u
către nenumărate drumuri locale 1• Existenţa jud. Jaleş (1385).
care administra teritorii şi în Depresiunea Haţegului, <;;i a:
judeţului Motru (1415) presupun o zonă populată intens cu
sute de ani înaintea apariţiei primelor voievodate pe aceste locuri.
Tipul de locuinţe din aceste sate, materialele folosite
pentru construirea acesteia (lemn, piatră, cărămidă, cuie),
tehnica acoperişului, dispunerea interioarelor, amplasarea
în teren, precum şi anexele locuinţei, toate determină o anume perioadă de dezvoltare precum şi întinderea în timp, evolutia acesteia. Din elementele arhitecturale subliniate în
lucrăn 2 de prestigiu se întrevede astăzi nota comună, tradiţională, la toate tipurile de locuinţe. Acoperişul, sistemul rle
imbinarf', amplasamentul, raportul dintre pereţi şi acoperiş

nord se

constată că,
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sint asemănătoare cu locuinţa dacilor prezentată în basorelieful Columnei (v. scena cînd romanii incendiază locuinţele).
_
La începutul sec. XVIII, locuinţa rurală îşi avea în jurul ei două grupe de anexe perfect c;onturate din punct de
vedere arhitectural. ln prima grupă intră cele cu un cicln
zilnic de folosinţă, construite, întreţinute şi folosite de o sinqură famiiie: conacul, coliba, pivniţa, stîna, grajdul, palanca, hulomul. In a doua grupă de analiză intră anexele de folosinţa ocazională, ori la intervale mai mari de timp: moara,
piua, cuptorul, dejugătoarea, jugul de potcovit, fîntîna în
multiplele ei variante.
A.runcînd o privire peste cele două grupe de anexe observăm cu uşurinţă statornicia, dăinuirea de veacuri ra oamenilor pe locurile în care sălăşluiesc. Columna lui Traian,
prin basoreliefurile unor scene, ne mărturiseşte că dacii
construiau locuinţe pe furci scurte, pe butuci, sau pe blocuri
de piatră. Ridicau pereţi din bîrne încheiate, aşezate orizontal, cu acoperişul, în două sau patru ape, format din scînduri sau spărturi de trunchi aşezate spre înălţime pe toată
distanţa <le la streaşină la coamă 3 • Şi astăzi, se construieşte
la fel, dacă folosim aceleaşi materiale, în acelaşi mediu.
Menţinerea aşezărilor izolate era determinată de suprafeţele mari de pădure şi de configuraţia solului în această.
zonă geourafică • Pînă în feudalismul tîrziu oamenii erau în-.
curajaţi pentru tăierea pădurilor, mai cu seamă a celor neproducăloare
de ghindă şi jir. „Pravilniceasca condică"
(Sturdza-·-Scheianul, 1907) şi „Urbariul" lui Grigore Ghica
iar mai tîrziu Hrisovul lui Mihai Sutu ( 1741) încurajau tăie
rea pădurilor în făvoarea fondului funciar pentru agricultură. fîneaţă, grădinărit. Cei .care defrişau pădurile îşi făceau
loc şi pentru casă, astfel ntenţinînd tipul de sat împrăştiat",
iar „pe vremea lui Ştirbei / puneai plugul unde vrei".
·
Harta lui Fr. Schwantz (1722) arată că la poalele munţilor este o arie de maximă îndesire a aşezărilor, corespunzător depresiunilor subcarpatice. După această arie, numărul
lor descreşte treptat spre Dunăre.
La sfîrşitul secolului XVIII, practica curăturilor mută
toare este îngrădită în favoarea proprietarilor de moşii. Se
distn.1seseră mari suprafeţe pentru a produce „potas", materie primă necesară unor firme engleze şi olandeze. In a4
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ce~st~ pe1ioatiă., tăbăcăriile şi 'bazările ciin Podişul :Mei1eclimţi contribuie la distrugerea pinului negru. lncepe să se
rcsimtă lipsa de ghindă şi jir în creşterea porcilor atît de
c;}utaţi pentru export. De la acest sfîrşit de veac se îngră
deşte dreptul ţăranului de folosinţă a pămîntului, prin reqimul silvic se limitează 'tăierea pădurilo,r, se limitează numă
rul de ,·ile scoase la păşune, iar stăpinii moşiilor îşi alcătu
iesc „domeniul 1ezervat". Astfel se fo1mează proprietatea
ab.solută de tip capitalist-burghez.
În coosecinţă la aceste evenimente apare lupta pentiu
formdrea vetrelor închegate de sat impuse de ocupaţia austriacă (1718-1739), de Regulamentul Organic, acţiune preluată şi menţinută ulterior pe de o parte ~, iar pe de altă
parte fenomenul de rezistenţă al populaţiei. Se fac strămu
tări ,la linie", dar rămîn locuinţe şi pe vatra veche. Unele
sate co1'oară prin „roire" formînd alte sate noi, dar rămîn
locuinţe aşezate compact pe vatra veche : Jirov, Corcova,
Imoasa, Lupşele, Meriş ş.a. In unele cazuri, locuitorii îşi :menţin sa.tul, dar construiesc şi acolo unde este fixată vatră nouă (ex. Lupoiţa, Roşiuţa). Fiindcă drept pedeapsă neasculttltorului i se „tăia casa", au fost şi acte de nesupunere în fota
ccirora autorităţile vremii au amînat acţiunea întreprinsă.
In toamna anului 1719, căpeteniile austriece au înaintat vornicilor o listă de măsuri administrative prin care cereau ca
locuitorii să coboare cu aşezările lor pe locuri prieluice,
anR-ne acolo unde se aflau satele înainte 6• Forte străine de
interesul local au determinat oamenii să se aşeze pe cnrături noi ; multi dintre ei au refuzat să coboare. Aşeză1ilo
s-au împrăştiat şi mal mult, ca de altfel pe tot cuprinsul ţă
rii ; astfel apare acea dubletă a locuinţei rurale, conacul cu
un scop precis sub aspect social-economic. Aceste dublete
se adaugă la cele existente, la cele rămase statornic în po~
fida tuturor măsurilor administrative. Aria de răspîndire d
acestor conace de plai este cea a satelor de podiş şi de munte : Podenii, Negruşa, Sfodea, Prejna, Costeşti, Obîrşia Cloşani, Patleş, Lainici, Glodeni, Bălăneşti, Bumbeşti ş.a.
Conacul de plai există, de fapt, ca fenomen arhitectu·
ral, încă. din primul mileniu e.n. Pe cîteva pietre funerare
aparUnînd secolului al II~lea e.n. se menţionează existenta
unor aşez;Jri izolate, acele „villae rustkae" construite la ieYme pentru ,,servus rusticus", aşezări sărăcăcioase pentru
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agricoli şi crescătorii de vite7• Aceste aşezări rustice s-au consolidat ca fenomen arhitectural şi în perioada
migraţmnilor, a ocupaţiilor străine, a asupririi vremelnice,
treîndu-le de-a lungul secolelor caracterul funcţionalităţii.
permanente. Forţaţi de împrejurări nefaste, oamenii acestor
Jocuri au continuat cu defrişările în pofida măsurilor administrative, şi au atins terenul de arătură, de păşune şi fîr.eaţă, în luminişurile îndepărtate ale pădurii, fiindcă aceasta,
pădurea, cînd dictau împrejurările, răspîndea fiorul necunoscutului' în cugetul veniţilor cu gînd vrăşmaş.
Conacul de plai nu este aşezare specifică numai zonei
nord-vestice a Olteniei, dar în această parte a ţării densitatea aceslm tip de aşezare a fost cu mult mai mare şi datorită climei blînde a ţinutului. In 1760, în domeniile Zlatna
şi Bistriţa sînt înregistrate multe „căşi pe deal" 8 • Foarte multe ,,odăi" şi „conace" sînt la Motru, „sălaşe" pe Zeleneagra,
în Munţii Codrului „grajdurile" lui Banciu la Sita Buzil.u -·
Covasna, pe vîrful Izoi - Arad, se înregistrează multe să
laşe, şi multe toponime care confirmă fenomenul arhitectural pe Lot cuprinsul ţării. Acest act de cultură material:i
ne îndreptăţeşte să credem că pretutindeni în ţara noas:ră.
omnl a căutat soluţii adecvate unui anumit scop : valorificarea superioară a tuturor resurselor naturale, în condiţiile
specifice fiecărei perioade istorice.
Arhitectura conacului de plai reprezintă o unitate etnograficii bine definită, este o expresie unitară a arhitecturii populare, aşezarea rustică fiind clădită pe aceleaşi re911li
compoziţionale ca şi casa ţărănească 9 • ScoRul pentru care a
fost creat funcţiunea, i-a determinat forma şi cadrul fiecă
rui element, arhitectura fiind o expresie a căutărilor de soluţii practice şi estetice 10 •
Temelia conacelor este ridicată din piatră, zidărie uscatâ. sau cu mortar de lut. Şanţul temeliei este de 20-30 cm,
egal în adîncime cu grosimea stratului fertil al solului. S-au
folosit mtlleriale adunate din imediata apropiere (piatră. pă
mînt, lcmu şi apă), întrucît singura cale de acces la conac
a fost şi rămîne poteca, şi în rare cazuri cite un drum im.practicauii. Temelia este joasă, iar în multe cazmi şi pereţii sînl înfipţi în sol pentru a scoate nivelul perfect orizonta.I el conslrucţiei. Aşezările de plai nu au beci, sînt construite cu un smgur nivel. S-au constatat excepţii unde conacul
de plai a avut şi două nivele (Drăgoteşti şi Bălăneşti).
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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Pereţii sînt construiţi din bÎrne, în ceie mai frecvente
cazuri.. Clnd conacul este pus în pantă de munte, sînt şi pereţi dm. piatră, mai cu seamă pe porţiunea unde bîrna poate lua contactul cu solul In majoritatea covîrşitoare a cazuri.lor, pereţii sint tencuiti in exterior, cînd este vorba de Jocui.nţa omului, nu sînt tencuiţi nici în interi.or cînd încăpe
rile au alte destinaţii • Pereţii sînt urziţi „în amnar", îu
„coad.:i de rîndunică", in „ cepi", în „scafe", denumiri rom.lneşl1 foarte vechi ale sistemului de imbmare.
Acoperişul este construit în patru ape, cu căpriorii imbinaţi in unnzi, in scob.i.tu.ră s.im.p1ă şi c11i de lemn, îmbinări
ca1e Si:! gasesc u.şor astăzi şi la acoperişul caselor-muzeu,
ari la obw.ctive1'e de cult ma1 vech.t de 4JO de ani, dar şi in
basornlieful ·scenelor d:e µe Cohl.mnă. După bătrinul Marcuş
Ion <lii.n Negreşili Oa-şialui, că.priorii conacelor ca şi ai :easelor .au avut lung.Lmea determii.nată d.u?ă ,Q formulă precisă.
Cakulîndu-se de la locul <le ·îmbinare în comună - susţine
bă.trîrnaJ ·constructor amintit :că.priorul trebuie să respecte rnpwtul d.e .SIW .dila Jungimea .gJ:inz.ii transversale, ia1·
înălţlm.ea peretelui de la. tem-elie p.înă ·sub streaşiD.ă, de 2/ 3
dim. htutgLmea gri111z.ii tiransv,ersale, din deschiderea lăUmii.
construcţiei. Lulilgime& constr.l.lcţiei cu două ,camere, du,p.ă
dulgheriJ ou experienţă, ar trebui să file egală ,cu dublul lZiţim1i ei, chiar dacă are t.ind.ă sau nu. Aceste -prapor.ţii aplicate s-au găsit la ,cona.cele din Carpaţii Occidentali şi cei
Orientali.
Ia JZ<ana Munţilor Meridionali în Muntii Parîng, Retezat.
Vukara, C~0şani., ,acoperiş.ul .a pierdut .din înălţime. Cu toate
acest~a. multe construcţii vechi din Bordul Piemontului Getic, din ţm.utul Pădureni-Hunedoara şi versantul Carans.ebeş
păstrează aceleaşi raporturi arhitecturale. Sînt mijloace generale care, mînuite de constructOii pricepuţi, scot cu uşu
rinţă .nota specifică, tradiţională.
Stratul -impermeabil al .acoperiş.ului .a fos.t şi este construit din şindrilă. Pe camera locuită, plafonul la conace a
fost totdeduna construit din bîrne, din scîndură alipită sa.u
uiucită 1l, acolo ,unde conacele au ,avut această pade .CG>.lllponentă în ansamblul lor.
Toa~e conacele, .în funcţie de ~pocă, tde pretentiile şi !J)Uterea economică ,a celor .ce ,le .fo'loseau, au inregistt"at un
progres le,nt .în arhitectura 10r. 1,ată o clasificare dUti>ă evoluţia imparţirii interiorului : conace cu o încăpere (mono11
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celulare); conace cu o încăpere şi tindă; conace cu o douii
îndiperi (bicelulare) ; conace cu două încăperi şi tindă; conace cu două încăperi, cu tindă şi cămară.
Sînt foarte rare cazurile dnd conacele cu un nivel au
fost podite, pomosteala predominînd astfel la toate construcţiile de acest tip. S-au întîlnit cazuri cînd conacele au fost
aşezate în pantă cu scopul ca sub încăperi să se creeze un
loc deschis către curte, pentru vite. Particulare în acest sens
rilmîn cona,cele lO'cuitorilor : Petre Tănase, pe versantul
Lainici al Parîngului, Dumitru Sighencea pe muntele Cdrpen, în masivul Cibin şi în zona Putnei, mai multe exemplare la Podenii Mehedinţilor, la Călugăreni.
Sub aspect funcţional, interiorul oricărei aşezări rustice,
deci şi al conacului de plai, are spaţiul amenajat pen~ru
odihnă ş1 loc anume pentru
pregătirea hranei. Conacele
rnonC>celuiare au „vatra" în camera cu pat şi masă, în locul
camiţei desfinţate de curînd. Cele care au dormitor separdt,
în „cunie'' se depozitează şi alimentele neceesare consumului 7i lnic. Intre piesele care alcătuiesc mobilierul dormitorului, palul ocupă primul loc. De obicei, este aşezat linqd.
peretele dinspre nord, peste saltea întinzîndu-se un macat,
o scoarţă ori o pătură. Sub pervazul ferestrei este fixC1t~i
masa iar lingă ea sînt laviţa, lada cu ţesături de schimb, un
scaun lucrat tot atît de rudimenta:r ca şi celelalte piese ale
mobilierului. Adesea soba este sub un cuptor veritabil, în
unele cazuri cu 3-4 vetre pentru copt. In „cunie" erau rincluite pentru folosinţă piese rudimentare : vătraiul, zălarul,
ţestul, cărpătorul, pîrlăul ş,a. Cerealele, legumele uscate şi
fructele erau depozitate în podul conacului. Fiecare articol
sau unealtă avea un loc anume, precis, în spaţiul de folosinţă al âşezării de pfai. Incuietorile la conace au apămt
oda lă cu anii de ocupaţie vremelnică a austriecilor şi de
alunei dainuie.
·
Construcţiile-anexe conacelor sînt determinate de efectivnl de animale şi de particularităţile zonei. Dacă se pune
accent pe creşterea porcilor şi a vitelor mari, iar oile sînt
aduse numai pentru iernat (zona Petroşani), nu are strungă.
Dacă se pune accent pe creşterea oilor, prin ciobănie cu
rînclul (Lnrnici), grajdurile au şi încăperi mai mici pentru
acestea. Oricum, pe lingă conac se găsesc grajdul pentru
vite mari, încăperea 'pentru oi, coteţul pentru păsări, cocina,
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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şi. undeva în apropiere, cuptorul pentru uscat fructe. Spre
deosebire de acesta, care este săpat în sol, construcţiile
anexe sirrt I'idkate din bîme şi scîndură şi a-coper'ite cu şin
drilă. Toate constituie o mică gospodărie, o tradiţională şi
valoroasă unitate etnografică, cu foarte puţine schimbi:iri
structura'le recente.
Aproape toate conacele de pe plaiurile munţilor dintre
Turnu-'Roşu şi Herculane au o prelungire a acoperişului pe
laternle ş1 spate, uneori plnă la 20 cm. de sol. Sub aceasrn
•. polată'·, de obicei, sînt închise animalele mici, iar în partea
superioară a încăperii sînt depozitate uneltele de muncă.
O parte a cdnacelor din zona Cloşani, şi în multe localităţi la vest de Baia-de-Aramă, fiind mai aproape de sut.
s.iflt mai simple, ponderea gospodăriei răminînd la aşezarea
dE> bază.

In apropierea cona:cului se îngrădesc livada, fîneaţa şi
de legume ; vitele şi păsările de pe lingă locuinţă se
în voie căutîndu-şi hrana pe distanţe mari, astfel
conacul de plai e o gospodărie complexă, cu perimetru nelimitat.
Conacele de plai existente şi astăzi în zonele de munte
constituie o mărturie a vitalităţii satului românesc, forma
primitivă a gospodăriei autarhice înfiripată înaintea începuturilor feudalismului.
în cadrul lor spiritual, oamenii au un comportament
anu~J'l€ pentru -aşezările de plai, fie cele cu vatră caldă în
toate anotimpurile, fie cele Sezoniere. Pe toate trei treptele
de altitudme colinară, montană, alpină, construcţiile sînt ridicate pe temeiul oral şi anonim al legilor culturii populare
grădina
plimbă

străvechi

14

•

Numele dat pieselor arhitecturale subliniază faptul că
înaintaşii noştri nu au copiat pe alţii, ci au moştenit şi au
lăsat moştenire. Astfel, pentru construcţia locuinţei au ales
drept temei solid „urşii" .. 1Babele" pun ,;în cingătoare" pereţii clădiţi, iar „căpriorii" svelţi ţin pe umeri acoperişul cu
friză de „ciocîrlani". Pretutindeni, la toate construcţiile din
gospodărie găseşti elemente estetice : zoomorfe, fitomorfe
şi mai puţin elemente antropomorfe.
înainte de a se pune prima piatră a unei locuinţe se
e.runcau : sare, păr de animal, pene, boabe de griu, untdelemn, vin şi bani. Actul de cultură populară înregistrat la
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poala Ca1paţilor Mehedinţeni, în sudul Dobrogei, în Moldovri, în Tîrgul Hălmagi, pe tot cuprinsul ţării, obiceiurile
si:nbohzează şi astăzi sporul muncii împlinite, statornicia,
iar veci1imea obiceiului ne împinge către începuturile mileniului în care ne-am format ca popor.
'Vatra noastră continuă şi statornică în spaţiul carpatociunărean are urme adînci şi în arhitectura pivniţelor de plai.
I'e toate pantele însorite, de-a lungul ,drumului sării" au
fost lotun cu vii şi pivniţe, fapt menţionat şi-n harta lui
~pecht ( 1790). In antichitate au fost luate măsuri de limitare a eul turilor viţei-de-vie. Se poate deduce de aici şi gra. ciul înalt ele specializare în viticultură al loc,3lnicilor de
atunci, deoarece obţiner2a, prelucrarea şi conservarea vinului nu esle o îndeletnicire la îndemîna unui popor venit.
Părusirea loturilor viticole, împădurirea acescora, au contribuit lu sălbăticirea solului şi astfel, în locul podgoriilor, au
&purul h<lţişuri sau - ex. în Pădurea Stinsă, Roşiuţa curpeni de „aguridJ." în diametru la scil ele 32 cm., căţăraţi
in stejari seculari. In documentele vremii se atestă mulle
vii alo stăpînilor d2 mari suprafeţe de t2ren, dar ponderea
culluribr era deţinutJ. d~ populaţie, de fiec0re familie a
obştei şi, mai tîrziu, de fiecare moşnean. In „Memoriile genenlului Bawr ( 1778) se precizează: „se întîlnesc adesea
p<lduri înl1egi de pomi: peri,· meri, cireşi şi vii sălbatice din
abu,1den~ă. Din cauza acestor păduri cea mai mare parte din
munţi s2 aseamănă cu grădini frumoase".
P1vni(a la vie, construcţie de deal, a fost creată cu un
scop, fiind necesară şi indis;)ensabilă prelucrării şi conservării băuturilor, deoarece prin construcţia propriu-zisă şi
prin tehnica utilizării răspundea unor cerinţe precise, verificate ili timp. Fiind ridicată din lemn au rămas numai dovezile scrise pe hîrtie, acte de danie, de hotărnicie, de litiqii şi e'-:emplarele existente. Astfel, într-o fo:iie de danie.
redactată la 27 septembrie 1678 se precizează că în ţinutul
l'utn i s-a spart „o căsoaie" şi s-a bJ.ut vin 15 • Din aceeasi
pc·!·wadi.i se desprind informaţii privitoare la dania viilor cu
„că.soaiele lor" 16 • In „Charta României meridionale" sînt precizate peste J3J de pivniţe la vie în 20 de sate înşirate p~
ci 2alurile Platol'l ui Mehedinţi. Şi în aceea vreme densitatea pivniţelor a fost mai mare în zona de la p::rnlele munţi
lor, de la Gura Văii Sj)rc Olt prin Tîrgu-Jiu pe vechiul dr~1 m
~ubrnuntea.n.
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In această zonă, ca pe tot cuprinsul ţării, construcţiile
din punct de vedere arhitectural, două tipuri distincte. Pivniţele apartinînd
tipului mai numeros.
·mono sau bicelulare, au pridvor, loc de adăpost în caz de
intemperii, realizat prin prelungirea tălpilor laterale. In capătul acestor prelungiri de ap:r:oximativ 1 m. se montează
sElpii, pe extremitatea cărora o grindă susţine acoperişul.
Talpa de legătură a capetelor laterale lipseşte rămînînd nuniai legălura de sub pereţii uşii. Capetele legăturilor laterale
care se sprijinesc pc cei doi stîl;li precum şi stîlpii prezint<l
-o mare dJ vcrsitate, cu bogate ornamente sculpturale. Se· re·cunosc cu uşurinţă soarele, şarpele, mărul, lancea, suliţa,
-clepsidra, calul şi multe alte elemente abstracte, ca.re confirmă un anumit limbaj artistic în contextul
arhitectnrii
populare urhaict>.
Arhitectura pivniţelor de pe plaiurile de la Izvoarele Jaleşului prezintă, sub aspect funcţional, o particularitate în
plus. I oa te exemplarele existente păstrează elementele
·arhite:::turalc asemănJ.toare cel;)r arătate, clar de la nivelul
'cosoroabPlor, pereţii merg în descreştere, tot încheiaţi, pîn:i
se realizează. plafonul ca o calolă sfer:că. Plafonul astîel
alei.Huit este lipit în exterior cu lut peste care se pune un
:strat ele fin, apoi an de an se adaugă viţă-de-vie pînă „glugâ"
·ajunge s:J depăşească 1 m. în grosime. Pivniţa de tipul aces'ta menţmc temperatură constantă necesară conservării bunurilcr depozitate aici. Din aceste tehnici s-a luat sistemul
·de îmbinare al bîrnelor pentru obiectivele de cult ridicate~
'{}e moşn'.'ni în secolele XIV-XVI.
In cultul „dealului", pe lingă datinile specifice, au rti111.as j.Jină de curînd şi obiceiul ca viţa-de-vie să nu se ardă.
·să nu se ude în vreme de secetă, să se părăsească rlad
·este cazul - dar să nu se scoată din rădăcină. Semnificaţia
·este majoră 1 datinile şi obiceiurile „dealului" îşi au rădă
<cinn iu trecutul îndepărtat. Viile de pe plaiurile Gornoviţei
.au şi astăzi garduri din hugeacuri şi mărăcinişuri sub care
-an de an putrezesc corzile de viţă rezultate din tăierea pen'tru rod.
vin practică, oamenii plaiurilor au ţinut seama în tra<diţia muncii de anumite reguli pentru ca strădania să le fie
-cu sporit folos. Pe drumurile lunJi au creat locuri de odih;pivniţd. formează,
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pentru ei şi pentru animalele de jug. Aceste „Jejugă
tori" se fixau la distanţe „de un prînz", la poala dealurilor
care trebuiau traversate, la răspîntie de drumuri. Pe „drumul nou ' ce leagă Drobeta Turnu-Severin de Tîrgu-Jiu fimţau, în urmă cu o jumătate de secol, următoarele dejuqiîtori: Halînga, Topolniţa, Colibaşi, Ciovărnăşani, Meriş, Roşiuta, Cilnic. O „dejugătoare" presupunea izvor cu adăpă
toare, ŞOjJron pe furci, jug de potcovit. Aşa pare să fi fost
oruamza le drumurile mari. Cînd turcii au ajuns pe aceste
locuri, dcJugătorile erau prea populate, şi se simţea nevoia
unor construcţii anume pentru ca „menzilhaneaua" să corespundă nevoilor traficului 17 •
Ia salele moşnenilor, ca şi în dejugători, fiinţau
tle
vc~acuri anexe gospoJăreşti de folosinţă comună, instalate
~i întreţinute de obşte. Nu erau în grija vătafului de plai
sau a sfatului bălrînilor, dar îşi păstrau
funcţionalitatea
Yeacuri la rînd. Au rezistat pînă tîrziu în epoca modernă
cuptorul de la Budieni, dejugătoarea de la Meriş, jugul de
polcovil cie la Puţul cu Lanţ, piua de la Arcani, moara de la
l.ai:1ici şi cea de la Cloşani. Fiecare sat a avut asemene3
<tncxe obşlcşti pînă în sec. XVIII cînd din fiecare instalaţie
s-a nl.scut o meserie, iar meseria a fost „vămuită" în fel şi
<:i1i:i : în schimb de produse, în bJni, în alte servicii.
VinlLule ridicate din lemn au respectat o anume tehnici:i
în wzeala bîrnelor lăsînd să se întrevadă capetele grinzilor
spre faţă. cu meşteşugite crestături predominînd cele în chip
de c,tl cu frunL a plecată în semn de durere (v. Fîntîna Peş
teand) :
Stîlpii fîntînilor au fost cei mai bogaţi în ornamente
semnele fiind incizate, sculptate ori pictate. La fîntîni, in
ornarnent predominau elementele cosmomorfe, dar nu lipseau nici cele întîlnite la case ori la alte anexe ale acesteia. Iata deci cum şi aici, la fîntîni, elemente vechi
au
trecut peste milenii găsindu-şi expresii şi semnificaţii din
ce în ce mai adînci.
In con:::luzie, susţinem că în arhitectura aşezărilor rurale din zuna Olteniei, fie ele după modul alcătuirii şi dmplasamen Lul lor au elemente de certă valoare documentară, cu începuturile dincolo de era în care trăim, care au
preluat şi ridicat pe un plan superior şi au transmis valori
materiale şi spirituale ale înaintaşilor.
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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CONTRI8UŢIE

LA STUDIUL SISTEMULUI

AGRICOL FEUDAL DIN PLAIUL NOVACI,
JUDEŢUL

GORJ
R. COSOROABA
C. GIURGIULESCU
P. 'IODEA

De obic:ei slucEul diferitele- aspecte ale trecutului meleagurjJor noa5trc s-a bâzat meii mult pe documente scrise. O
imagine de ansamblu pPnlru a fi realizată, implică considerarea ca documente şi a altor vestigii despre trecut, din care
nu pot să lipsenscă fo~clorul. toponimia, tradiţia, resturile de
uhiecte etc. (I) In cazul de faţv rezultatele se bazează şi pe
cunoaşterea temeinici.\ de către autori. a locurilor şi a obiceiuri lor, a oamenilor şi a ltdbitnlului. în cadrul sistemului a~!ricol a fos~ în~Jlobat5. între0gi1 activitate a ţăranului, pentru a se putea reliefa specificul şi nivelul tehnicii agrare,
în toată compkxitutea ei (2). Evoluţia sistemului agricol s-a
încercat să fie privită ca o YeJigă a cadrului ecologic, cu
intl'rfcrenţele fiJ('~li între 0111 şi natură. Rezultatele obţinute
arată necesitateci ocrotirii nc1turii şi a integrării oricărei tehno'ogii agricole folosite~. în timp şi spaţiu.
Cadrul geografic şi istoric. Denumirea de Plaiul Novaci
aparţine secolelor XVll-XIX,
în prezent fiind scoasă din
uz'. Ea s-a impuE' datorită aşezării centrale, pe aceste meleaouri, a actualului oraş Novaci ş) a rolului jucat de fosta aşezare Nove.ci în relaţiile dintre zona de munte şi de deal,
dintre Transilvania şi Oltenia. Anterior plaiului Novaci, teritorul pe care-l înglobează era împărţit în două plaiuri : Cărpinişi şi Cernădia • Acestea ocupau zona de munte şi depresiunea subcarpatică a liazinului superior al Gilortului şi
afluenţilor săi. Cele două plaiuri erau delimitate oe dealurile
podişului getic, la sud, şi de cumpăna apelor, dintre
Gilort
5
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Jiu, la vest, de Olteţ la est şi de Lotru la nord 6• La finele
.primului mileniu c.:e le ci ouă plaiuri şi-au extins suprafaţa
spre nord cuµrinzîud bc.zinele superioare ale Lotrului şi Sebeşului. Aceasta a fost consecink firească a migrării populaţiei
-din această zonfi, spre sud şi a respectării proprietăţilor celor migraţi, pnn arondare-1 lor Ja cele două plamri. Hotarul
dintre Transllvania şi Tara Românească s-a definitivat probabil, după învingerea lui CHol Robert de către voievodul
I:asarab, la 1330, la Posu.da. Din această cauză fosta graniţă
de nord a judeţului Gorj, nu este materializată de formaţiune naturali:!. De aici şi fragmentarea numelui unui rîu sub
denumirea de Sebeş în Trnnsllv(jnia şi Frumoasa în Oltenia 7•
Suprafaţa plaiului Novaci a fost ocupată în epoca studi,ată, aproape în întregime de c.:atre pădun. Golurile din zona
subcarpatică erau cuno5cute sub denumirea de „poiană" iar
cele din zon,t alpină, de „munle" 6•
1n prezent prin termenul de plai se înţelege zona
de
păduri şi de pajişti de ld limita de nord a actualelor
sate,
pînă la limita superioară a pădurilor de foioase. Prin defrişb.rile mai mult necontrolate decît controlate, s-a ajuns la
situaţia actuală cînd pi.ic.lurea tormează unele insule răzleţe,
restul fiind transformat în terenuri de păşunat sau de cultură.
Datorită. suprafeţei
munţii

mari pe care o ocupă - peste 100 km
dintre Jiu şi Olt cu zonele limitrofe,
au fost locuiţi şi folosiţi incu din epoca dacică, fiind o adeYărată cetate naturală • Migrc:rea populaţiei autohtone a avut
sensul nord-sud, cau:ză ce a deplasat administraţia proprietă
ţilor localnicilo: din bazinul Lotrului şi din marginea Sibiului către zona sudicii a rrn1sivulai Parîng' 0 •
ln epoca migraţiP.t popoare lor, populaţia avea locuinţa
principală în zona de munte, şi cea secundară în zona sub,carpatică. lncepînd cu al doiiea mileniu, după
organizarea
independentă a Tării Româneşti, în Oltenia şi M·u.ntenia,
rolurile s-au inversat, ajungîndu-se la abandonarea
celei
montane 1'. Cu toate acestea fiecare sat şi-a menţinut proprietăţile din zona de munte, sub formă de obşte, pînă la naţio
nalizare (ane"a 1).
Este interesant de subliniat modul în care au fost consi·-Oerate cele două obşti de către localnici pînă în epoca contemporană. Cea d~ la munte er<..i denumită „La noi" iar cea
în diametru -

9

168

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

·<lin zona sJbcarpatică „ln ţară''. Aceste denumiri arată că
după retragerea adrninistrntiei romane, zona subcarpatică a.pere ca deoendentă încil de administraţia imperiului Bizantin, iar cea de la munte apare ca independentă. De altfel N.
Iorga presupune că exls1au unele zone autonome, pe care
le denumeşte „Romanii". una din ele fiinlc:l localizată în munţii Lotrului 12 • Primii locuitori care au fondat actualele
sate
din zona sabcarpatică, au locuit pe versantul sudic al muntelai, fenomen petrecul dupd. trecerea slavilor în sudul Du11ării, 630 e.n.1: 1• Liniştea relutiv8 datorită refacerii temporare
a imperiului bizantin, a dat posibilitate şi la o parte
din
locuitorii bazinului Lotrului să treacă „vîrful" şi să se aşeze
., 'in ţară" cu menţinere:i ·vechilor proprietăţi. Migrarea s-a
intensificat dup6. ocuparea. vremelnică a Transilvaniei
de
regatul maghiar, fără să mai fie adăugate vechile proprietăţi
la noile sate unde s-au stabilit!<. Plaiul Cărpiniş nu trebuie
confundat cu fosta comună Cărpiniş, a luat numele de la pă
durile de carpen, ceea ce indică locuri cu teren acid. Hota.ml
,cu plaiul Cernădia îl fonna rîul Gilort. Tot aşa şi plaiul CernFl.ctia nu trebuia confundat cu fosta comună Cernădia, care
nu avea nici un sat cu âcesl nume. După opinia autorilor,
plaiul Cernădia indică arealurile de cernere 1". Iniţial primii locuitori erau grupaţi în aşa numita cetate din Poieni, aşeza
tă în pădurea dintre riul Galben şi afluentul sâu Cernăzoara.
Legen'da reţin~ că învinşi de Tătari (deci pe la 1241) oamenii lui Negru Vodă au p~irăsit cetatea dintre rîurile Gilort şi
Galben (în fosta comună Pociovalişte) şi s-au retras în cetatea din Poieni, după ce au arunciat comorile în lacul cu acest
nume. Lacul cu comori (din Siteşti). Tătarii au părăsit şi ei
bordeiele de pe valea Gilortului (în locul numit Tătăraşi)
:şi s-au aşezat în valea Galbenuiui (pe teritoriul fostului sat
Cioveni). Aceasta a făcut Ol o parte din locuitorii cetăţii
din Poieni să se retragd. spre munte, unindu-se cu cei care
veneau de peste munte şi întemeind fosta comună Cernă
.J.;a1•.
Pentru că mulţi dintre mE-m brii fiecărei familii locuiau
~1 efinitiv sau temporar în obştile lclin munte şi-au clădit bise.rici în Coasta BengiH şi in Tivrlele, care au funcţionat pînă în
sec. 18 şi au construit şi un schit Custura la circa 10 km nord
<le Novaci.
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Totodată şi-au

organizat locuri de întîlnire la diferite săr
printre care nedeia din Poiana Muierii, de la sînzîiene
(24 iunie) a supravieţuit pînd. în sec. XX. O asemenea nedeie
s-a practicat şi in obştilr similare din zona submontană:".
2. Sistemul agricol. lncadrarea perioadei ~tudinte în epoca
prefeudală şi feudc:l5. este convenţională pentru că
ţăranii
din teritoriul denumit Plaiul Novaci erau moşneni, fiind proprietari de pămînt în cad:ul C·IJştei' 9 • Separarea proprietăţilor
pe familii în obştea ele la munte, nu s-a făcut niciodată, fier.:are cunoscîudu-şi clreplurile în funcţie de unitatea conven.ţională numită „oaie întreagă" şi ulterior „întregi
divizate
iniţial în „sferturi" şi nunite „picioare". Separarea proprietăţilor în zona din ohştea sa telor, a început după orgu.nizarea
edministrativ,j a principalnlui (sec. XIV) şi a continuat periodic pînă ln sec. XIX, prin aşa numitele hotărnicii. Hotărni
ciile preciz:iu drepturile de J.>rcprietate funciară pe baza celor stabilite d(~ hotărniciile anterioare, specificîndu-se la redactarea în scris" aşa cum se cunoaşte din vechime „respectiv făr~i consemnare scrisă. Pinu la separarea proprietăţilor pe
moşneni atît „la noi Ja rnunle" cit şi „ln ţară" fiecare îşi aşeza locuinţa în cadrul ohşlei, acolo unde dorea. Fiind populaţie foarte puţină mai mulle familiii
îşi aşezau
bordeiele
grupate în poienile pădu::-i1or, lingă un izvor permanent. DuDă ce „bătăturile d"' casă" nu mai corespundeau ca aşezare,
~e mutau în alti1 poiană, lîn;ii:i un alt izvor. In afară de locuinţe familiare mai exi~lau şi locuinţe de obşte cum au fost
stînile cu ane)..ele, argelele şi povernile; 0•
Pendularea populaţiei înhe locuinţa 'din ţară şi cea de la
munte a favorizat dezvoltarea transhumanţei, fenomen economic şi social, care a (lus în final la părăsirea loeuinţei de la munte şi menţinerea în această zonă numai a locuinţelor de obşte
pentru perioada de vară. ln :1.ona satelor au dispărut locuinţele de obşte şi au rămas cele individuale. In perioadele de
instabilitate politică moşnenii din această zonă îşi restrîngeau legăturile economice cu alte zone şi treceau la practi-carea unui sistem aqricol autarhic. Economia autarhică
a
moşnenilor a impus o coloratură proprie modului lor de viaţă şi le-a imprimat simţul independenţei. Aceasta i-a
făcut
s:i se considere „fără sWpîni", fără ţară şi fără hotare" şi să
treac5. la practicarea transhumanţei pe alte teritorii decît cele
natale.

~bători,
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Ocupaţi1 principală a populaţiei de pe versantul sudic
şi din zona depresionară a fost cultura plantelor. Creşterea animalelor era SPcundară însă se integra cu
producţia ve9eală şi favoriza sistemul autarhic. Din această

..ul muntelui

cauză ogoarele> se întindeau pînă la limita superioară a pă
durii de foioase 2'.
Ocupaţia principală a populaţiei care locuia în bazinul
Lolrului era creşterea animall'lor cu preponderenţă a ovinelor şi numai în limite rc-strînse cultura plantelor ~. Acest si.s~em agricol le permitea o mai mare libertate de mişcare, respectiv a transhumante(:;.
Modul lor de viaţă, practic identic cu cel al celor de pe
Yersc:ntul nordic al muntilor dintre Olt şi Jiu, arată că la
miuină sin~ din aceasld. zonă. De altfel, legăturile
dintre
cele ctou:i co::mmităţi s-au mc-nţinut chiar şi după ce ei au
pJ.răsi t bazi11ele superioare ale Lotrului şi Sebeşului,
prin
stabilirea lor în zona deprE-sionară a plaiului Novaci. Nurn~rul celor veniţi a fost" probabil mai mare decît al localnicilor, pe car~ practic i-au asimilat. Ei au contribuit la forrnJ.rea tuturor satelor care au avut obşti în zona de munte 21 •
Cu timpul obştea de la munte a trecut în proprietatea celei
clin zona subcarpatică, proprietarii schimbîndu-se datorită
Yînzărilor şi ,.daniilor" (clonaţii), ajungîndu-se la
situaţia
·din sec. XIX (u.nexa I).
Lucrările solului erau limitate ca urmare a uneltelor a.gricole rudimf'ntare. Cele de metal se procur·au foarte greu,
jn perioadele ele stabilitate politică din imperiul Bizantin şi
ulterior clin Transilvania, şi sP rezumau la cele de tăiat (secure, cuţit, custură, sc-ceră, coasă şi foarfecă) şi la cele de
lucrat solul (sapa, hîrleţul, brăzdarul plugului de lemn sau
chiar numai vîrtul brfrularului). Ogoarele erau limitate ca suprafaţă şi se lucrau fi.~ manual fie cu plugul tras de boi. In
·<1fară de cele cîteva plante cultivate, locuitorii acelei epoci
foloseau mul~ flora spontan5, atît alimentar cit şi terapeutic.
Plantele cul~ivate c.veau cîleva caracteristici comune ca perioadă
scurtă de vegetaţie, pretenţii reduse faţă de lucră
rile solului şi rezistenţă marc la intemperii. Principalele cereale cultivate au fost : orzul (Hordeum vulgare), meiul (Pa11icum miliaceum, \'ar;etatea effusum) şi griul {le primăvară
~Triticum monococum sau alncul), care aveau circa 100 zile
.je vegetaţie. Se semănau întii eşalonat griul şi orzul, apoi
2
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T'.1eiul după instalarea deiinith·d. a primăvern, m locurile cele
mai „grase" (fertilitate ridice;Ui). însorite şi bine adăpostite
din poienile pădurilor. OgoarelP erau temporare, nu se fertilizau şi se cultivau pînă la „sărăcirea" solului, făcîndu-se o
iotaţie simp!il cu folosirea unei lucrări superficiale la însă
mînţare25. Recoltarea se focea cu coasa, de bărbaţi, şi cu secera, de femei. Treieratul se realiza în comun, de către familiile înrudite şi vecine. ln acest scop se curăţa iarba de
pe suprafoţ.1 cu diametrul de circa 5-10 m, se aşterneau
_plantele lăsindu-le să se usuce bine la soare, după aceea se
jucau cu pi.cioarele, se băteau cu anumite „bătătoare" Clin
lt>mn. Cei cc,re deţineau cai fi'iceau treieratul prin trecerea
<eailor peste mei sau grîu 26 . Pleava şi boabele se strîngeau duµ5 înlăturarea paielor şi se ,-înturau, respectiv se lăsau să
cadă. dintr-un vas, în bZttaia \'întului, alegîndu-se astfel boabele de pleav;.,, Măc~narea se făcea cu ajutorul a două pietre activate manual (rişniţă) după ce boabele erau strivite într-o „piuă" (de obicei clin lemn de păr pădureţ) cu un „pisă
]o~J" de piatră. Cernerea se focea cu ciurul confecţionat din
piele de porc argăsită şi perfo1ată. Meiul se folosea pentru
facerea m3.:năligii de toate zilele iar orzul şi griul la „zile
mari" pentru azimă şi pîine dospită cu 'drojdie de la fermentarea fructelor şi coaptă in ţest sau în spuză, ca şi pentru co27
livă care de obicei era folosită la o serie de ritualuri . O
altă grupă de plante SP rnltiw în „grădinile de varză" prin
termenul de varză înţelegîndu-se în zonă, pînă în prezent,
toate legu"'Ilele şi verdeţurile alimentare 28 • Acestea, împreună
cu unele plante clin flora spontană, serveau la prepararea
dorbelor C'lfe erna servite cu mămăliga de mei ce forma baza rnţiei de hrană. „Grădinile de varză" erau amplasate în
.,,oboarele" de iernare a ariinrnlelor sau în „ţarcurile" clăilor
<le fîn~ 9 • Ele cuprindeau mai multe grupe de plante din care
Yarza, bobul. ceapa şi usturoiul erau principale iar ca secun·dure se culli vau leuştean, pătrunjel, mărar şi morcov.
ln
„grC.dinile de varză" se cultivil şi cînepă, care servea şi ca
·plantă insect:cidă ocrotind celelalte plante aliment.are. După
însiimînţare, în teren săpat, cultura lor se rezuma la plivitul
manual al buruienilor. ln perioada de iarnă se consumau
conservate ca „varzd. acr'.'.i" (murată} şi „murături" (legume
murate} împreună cu „leuurr.e'' (mîncare de boabe).
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Toate acest~ culturi reuşeau în zona ocupată de păâu
'l"ile de foioase. pînă la zona pă'durilor de conifere30, Din flora spontană se foloseau sub formă de ciorbe şi crudităţi cele
:mai diferite plante (urzici, ştevie, păpădie, cimbru sălbatic,
c.iuperci etc.) 3'. Ciupercile comestibile se foloseau fie proaspete fie conservate prin uscare sau prin murare (bureţi muraţi, crescuţi toamna pe lemnul de fag în putrefacţie).
Produsele alimentare veqctale erau completate cu fructele pomilor roditori (prun, măr, păr, cireş etc.) care fie creş
teau natural fie erau plantsţi pe marginea pădurii unde erau
instalate locuinţele. SorlimentE>k autohtone de pomi erau reslrînse. La prun existau soiuri timpurii (albe) şi soiuri de toamnă (vinete). Fructele se foloseau vara proaspete sau uscate
în perioada de iarnă şi chiar vara, în „zilele de post". Uscarea
:se făcea prin afumare sau în mod natural la soare. Pentru
uscare s-au folosit mai mult fructele cu faza de coacere în
septembrie. Pentru biillturi fermentate şi nefermentate
se
foloseau mai mult fructele 'din lunile iulie şi august.
Viţa de vie se cultiva sub formă de „hălîngă" înlesnin·du-se urcarea ei în pomP2 Hlră tăieri speciale şi din soiuri
româneşti.

In afară de fructele ele la soiurile cultivate erau folosite
cele de la pomii „pădureţi", crescute spontan în pădure şi
fructele de piidure::'.
Inmulţirea pomilor roditori se realiza pe baza materialului crescut natural din drajoni şi seminţe, iar viţa de vie
prin butaşi. Dupci. părd.siree uno · „bătături" şi mutarea locuinţelor în alU! poiană, pornii rilrnîneau în vechea vatră a aşcz5rii. Aceasti.I a făcut ca în numeroase locuri să se găseas
·cil pînă în secolul trecut, în c::.rr:estec cu arborii Clin pădure,
mulţi pomi roditori. 1n secolul XIX cînd au început plantă
rile de pom!, ca material iniţial s-au folosit puieţi găsiţi în
pădure pe locurile vechilor Rşezări. Ţuica se prepara cu ajutorul alambicului confecţionat pe loc din ceramică şi lemn 34,
Vinul se obţinea prin zdrobirea strugurilor în „ţarcuri" de
nuiele împletite şi „linuri" de lemn. Putinele, berbeniţele şi
lmloaiele, folosite la depozitarea, fermentarea şi conservarea
alimentelor şi băuturilor, erau din lemn, legate cu cercuri
confecţionate tot din lemn. Din pere şi mere se mai prepara
„livejul", o băutură usemiJnătoare cidrului, folosită ca reconJortant răcoritor şi aliment. Din mere pădureţe se obţinea,
ş1
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_prin zdrobire, sucul acru ce se folosea în locul oţetului. Ca
otet se mai folosea „~eama dP prune" rămasă după distilare.
l_Tneori iarn:i. aceasta suustituia fructele la prepararea „chisiiliţei ", Hrctna vegetală era completată, âe obicei la „zile
mari", cu produse animale, de către autohtonii agricultori de
pe versantul sudic al muntelui şi din depresiunea subcarpatică. Speciile şi numărul animalelor erau foarte limitate, ele
neconstituinrl o preocupare pentru ţărani.
Migrarea în această zonă a locuitorilor din bazinul Lo,trului, amestecarea lor cu autohtonii şi intrarea lor în obştile
exislente au dm la apariţia unei categorii de locuitori a că
ror ocupaţie principală era creşterea animalelor. Aceştia primeau „în pază.", respectiv în îngrijire şi exploatare, şi animalele de la ceilalţi ţărani. lîlterior aceştia au căpătat denumirea de ungureni, iar ceilalţi români~ • De obicei, erau
„strînse" ovinele, vara (ele la unii chiar şi iarna), şi o parte
din taurine şi cabaline. numai în perioada de păşunat. Cres·c iltorul care strîngea aceste animale avea „gazdă" pe o pă
şune de munte pe care o închiria de la obştea căreia îi ap':lrţincau proprietarii u1i1nctlelor.
Pe baza surselor locale
(tradiţie, etnogrnfie şi folclor) termnul de „ungurean"
desemnează pe proprietarul de oi iar cel de „cioban"
pe cel
angajat la îwjrljitul oilor, ele către ungurean 37 ,
Creşterea animalelor a rămas în acest fel,
legată
de
·e:xistenţa păşunilor de munte. Chiar dacă nu erau urcate la
nJUnte toate animalele, prin micşorarea numărului lor, se da
;posibilitatea producerii fînulm necesar pentru iarnă. Pajiş
tile clin zona subcarpaticil erau folosite atît ca păşune, cit
şi ca fînete. Primă.varii., pit)işlile erau păşunate pînă cînd pajiştea de la IDLmte devenea. păşunabilă.
Taurinele începeau si:J. fie coborîte după primul ciclu de
vegetaţie al pajiştei de munte, trimiţîndu-se pe mirişti şi pe
~osituri. PinC:1 la mijlocul lunii august toate taurinele erau
,coborîte. Ovinele coborau plniî la sfîrşilul lunii septembrie.
In perioadele de instabilitate din primul mileniu, iernarea animalelo1 trebuie sii se fi făcut în păduri, acolo unde
ctveau şi locuinţa. După formarea satelor, au rămas, în ve-chile bătături de casă, conacele pentru creşterea animalelor:i9.
O pnvue sumară asupra raselor arată că se creşteau
a.rnmai aşa uurnitele rase autohtone, care pînă în prezent, la
6
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dispărnt. Existau următoarele rase : Ţurca
nă albă şi nea~Jri'.. (la ovine}, Mocăniţa (vaca de munte,
la

·unele specii, au

taurine}, Stocli (la porcine}, locale româneşti (uşoare} la gă
ini etc. Toav~ aceste specii serveau la satisfacerea familiei
•cu lapte. ouă. carne şi unturii.
Laptele se prodaceci numai în sezonul de păşunat, cauză
ţ;entru care fătănlc se
produceau primăvara. Sub formă
proaspătă laptele nu se comercializa. Laptele de oaie
era
transformat în unt, în brînză de burduf şi de putină (telelnea}, în lapte acidulat (lapte ,,uitat"), în urdă etc., produse
carp se consumau în special în perioada de iarnă, (ex.; în
săptămîna „ brinzei "). Carnea de porc se folosea tot iama, în
perioada „cîrnele9ilor". De 1-:i porc se opreau slănina şi gră
simea, care se foloseau şi vara. Concepţia locală, care mai
tli:linuie şi în prezent, consideră animalul domestic ca pe cel
-sălbatic. Hrclna oterild. ele crescător fiind sub necesarul su,;µraveţuirii, animalele HisatP în libertate se comportau ca şi
·cele sălbatice''". cauza. care a făcut ca fătările şi clocitul să
-"libă loc numa; primăvara. Producţia animală era aşa
de
.scăzută, încîc nu ajungea nici familiei, ceea ce a atras, chiar
:şi în aceas\:ă :zonă considerată „zootehnică", o hrană aproape exclusiv vegetalu la populaţia existentă, cu consecinţele
respective".
Grăsim;ie alimentare era.i procurate în special din porcul
<'de "Crăciun", porcii ·crescindu-se pentru producerea de slănină
-şi osînză. deziderat satisfăcut şi prin vîrsta înaintată la care
porcii erau sacrificaţi. Ca ~1răsime animală se mai folosea·
scml de la ovinele adulte' 2• Completarea necesarului de untu:ră de porc se HJ.ce.:t cu grăsimi vegetale, extrase prin presare, din jir':.i, nuci şi. ulterior, dm seminţe de dovleac::
Pentru im brăcăminte foloseau lina şi cînepa, ţesute în
·t.lrgele, la războaie verticalr->. Prelucrarea linii, în caiere pentru tors, se iăcea cu darace şi pieptene manuale. Aşa cum
s-a precizat mni înainte, cînepa era o plantă nelipsită în gră
·dinile de variL După recoltare prin smulgere se făcea „topi'tul" ei în bălţi c:1.re menţineau o temperatură constantă, unde se puteau înmulţi microorganismele specifice". După to·pire se trecea la biltutul în me1iţă şi apoi prelucrarea se fă
rcea ca şi la lină. Pentru Yopsitul ţesăturilor de lină şi cînepă
se foloseau plantele spontane. Dintre acestea, roiba (Rubia
M:inctorum} începuse să se cultive. Se folosea la colorarea în
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roşu 'datorit~i conţinutlui ridicat de alizalină. Cultura ei se
rezuma la tI anspluntare"". In afară de acestea foloseau frun-

ze,

coajă, fl0ri şi fructe de Id cele mai diverse plante~ 6 • Gama culorilor folosite era destul de restrînsă şi se axa pe nuanţele închise" 7•
Din flora spontană adunau şi plante „de leac". Noţiunile
despre boli şi plante medicinalf' se transmiteau din generaţie
ln generaţi~. constituind uneori secrele de familie.
Problemele de aprovizionnre cu alimente se rezolvau de
multe ori prin tr:J.11sform<u1·a (i:nului în culegător, vînător,
pescar, stupar ele. Acestea însă erau practic nişte meserii pe
care le învi\ţ::rn de obicei b~irbaţii din tată-n fiu.
Anexă: Obştile pastorale din zona de munte, Plaiul Novaci
(Situaţin clin prima jumiltate a secolului XX}

Nr. crt.

Ohştca şi

l.
2.
3.
4.

Băileasa
Bălescu

5.

CtUUu

6.
7.
8.
9.
10.
12.
11.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
2L.
2J
24.
25.
26.
27.
28.
29.

comuna

Bora
Co1iciu
Cărbunele

Gîlcescu
Cerbu
Cibanu Mare
Cibanul Mic
Coama Mohorului
Cioara
Coasta Bengăi
C. Crainiciului
C. Cucii
C. Petresei
C. Pietroasă
Corneşu Mare
Corneşu Mic
Costişul
Corişornl

Cracu lui Jivan
Cracu Săliştenilor
Cracul Tivdelor
Cufuri la
Cnrmătu: a Oltetului
Dâlbanu
Dosul Micăii
Dengherul

principală

- .
--··
--·
--·
-- ·
--

Cărpiniş

Poiena;i
Cernădia

Nov·aci
Baia de Fier
Cărbuneşti
Cernădia

Novaci
Novaci
Novaci
Novaci
Pociovalişte
Bengeşti
Cărpiniş
Pociovaliştea
Pociovalişte

Novaci
Cernădia
Cernădia
Rado~i

Ciocadia
Baia de Fier
Cern:i· ia
Cernăuia

Baia de Fier
Baia de Fier
Novaci
Baia de Fier
Novaci
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îNr. crt.

Obştea şi

comuna

Făget
Făntăna

30.
31.
32.
-33.
34.
-35.
36.
-37.
-38.
:39.
40.
41.
·42.
43.
4-1.
·45.
46.
-47.
48.
·49.
50.
51.
-52.
53.
-54.
-55.
-56.
57.
-58.
59.
•61).
Sl.
'62.
63.
'64.
'65.
•66.
•67.
68.
'68.
70.
'71.
"72.
'.73.
74.

Piclesea
Piciorul Tîmpei
Piciorul
Pietrile
Piscu Boierului
Plaiul Băii
Plaiul Cernăzănilor

'76.
'77.

Plaiul Hirişeştilor
Plaiul Novaciului

Untului
Florile Albe
Florile Albe
Galbenu
Gaura Mohorului
Gil urile
Groapa lui Purcel
Groapa Seacă
Gruiul cel Frumos
Gura Petecului
Huluzul
leşul

Iezerul
Larga
Larga Băncii
Lespezi
Mocăria
Măgura Făgetului
Măgura Frasinului
Mănăileasa

Mândra
Mi caia
Mierăutu

Miru Mare
Mocirlele
Mogoşul

Moho.ul
Mo!itvişul

Muncelu
Muncelu Statului
Muntinu Mare
Muntinu Mic
Muşetoiu

Nopteasa
Paltinul
Petrimanu
Părăginosu

pri·ncipală

- Novaci
- Cărpiniş
- Cărpiniş
- Cernădia
- Cernădia
- Pociovalişte
-- Radoşi
- Crasna
- Ce1n5.dia
- Cărpiniş
- B:iia de Fier
- Cărpiniş
- C5.rpiniş
- Cărpiniş
- Cânepcşti
- Novaci
- Pociovalişte
- Cărpiniş
- Novaci
- Ce.nădia
-- Ce:nil.dia
- Săcelu
-·· Baia de Fier
- Cernădia
- Cemădia
- Cărpiniş
- Cemădia
- Pociovalişte
- Cărpiniş
-- Crasna
- Crasna
- Novaci
- Novaci
- Ccrnădia
- Cernădia
- Pociovalişte
- Cernădia
-· Cernădia
-- Cărpiniş
- Cernădia
- Cărpiniş
- Cernădia
- Baia de Fier
-- Baia de Fier
- Cernădia
- Cărpiniş
- Hirişeşti
- Novaci
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C·bştea şi

Nr. crt.
73.

n.

80.

comuna

Plaiul Slănceştilor
Plasele
Pleşa Tâmpei

81.

Pleşcoaia

82.
83.
84.
85.

Ple>pul
Poiana Muierii
Plopul
Pravetu Mare
Pravetu Mic
Purul

8u.

87.
88.
89.
90.
91.
92.

Rădeiul

Rânca
Rotunda
Sălanele

~i„.

Setea Mare
Setea Mică
Slimoiu

95.

Stân;şoara

~16.

S:ânişoara
Ştef anu

w.

m.
90.
100.
1 Ul.

102.
1Ll3.
101.

105.
106.
107.
108.
109.
110.
11 I.

din Dos
din Fată

Td1 Lirau
Aniniş
Tărtărău Cânepeşti
T â.iiil(irău Cernădia
Tărtăr~u de Sus
Tă uzu

Tâmpa Mare
Tâmpa clin Părău
Tidvele
Tolanu Mare
Tolanu Mic
Turcinu Mare
Turcinu Mic
Urdele
Vaca

112.

Văişanul

113.
114.

Zănoaga

principală

--·
--·
-·---·---·-

N:>Vaci
Carpiniş

Novaci
Ciocadia
Cărpiniş

Ciocadia
Novaci
Cărpiniş
Ca1p.niş
Cernădia
Hi1işe:şti

Novaci
Carpiniş

Ce;n<l.d.a
Ractoşi
Radoşi

Cernădia
B:.imbeşti

Cărbuneşti
Aninişi
Cânepeşti

Cernă<lia

Novaci
Crasna
Cernădia
Cernădia

Cernădia

Cernfl<lia
Cernădia

Cernildla
Cernădia

Cernărtia

Cernădia

Novaci
Radoşi

Poienari

Zănoguta

In decursul timpului, obştile s-au divizat intre urmaşii
primului proprietar, apoi s-au div.izat chiar şi ele.
Comuna (satul) redată în anexa de faţă, deţinea pe cei
mai numero5i proprietari, re-stul fiind răspîndiţi in mai multe
sate. Se ajunsese ca o familie să aibă şi „un sfert dintr-un
picior", respectiv nu se mai putea diviza in continuare proprietăţile.
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NOTE:

Această ide~ est.~ susţinută şi dc;rnmentată în toate lucrările elaborate
de I. Concd.
' 41 Ar fi mai potrivit. termenul de sistem agrar (oa de exemplu
economie
agrară, istorie agrară, legişlatiu agrară etc.) Noţiunea de sistem a.
Nostra,
gricol se foloseşte iI1să in majc>ritatea lucrărilor, (Terra
lll, Bucureşti. 1~173, p. 21 ).
. ;i De aici şi !lecesitat~a ap,uentii cu multă aouitate în prezent, de a
se
studia agroecologia alît pe fiecare zonă dt şi pe întreg globul pă·
mîntesc .
., Apare seri să în lucrările adminiSl!i:Mive din perioada respeotivă.
-5 Reţinută de tradiţie din geaerotje in generatie pină în sec. XIX.
6 Aveau holare naturale, intre cele două plaiuri hotarul era dat de rîul
Gil ort.
·< Numerodsele di~cu tii între specic>li~ti asupra fostului hotar de nord al
judeiului (;orj 11-tlU ţinut seamă de acest aspect. Pină la 1330
şi
Oltenid era cc•nsiderată C'i o feudă a regaitului maghiar împreună
cu Muatenia. ln prezent b«zinul Lotrului a revenit judeţului Vîlcea,
•delimitc11e~; dintre cele doua judeţe fiind făcută pe vechiul hotar; munţii
sint folositi şi în prezent, tot <lt' loouitorii de pe teritoriul fostului
plai Novaci.
·ij Pe pl;in
local, prin „munte" se în\<.>leg „pajiştile de munte".
" Idee sus\inută de toti cei care au studi.at Valea Lotrului, printre care
mentinnăm pe Gl-1. Miliar (Valea Lotrului, Buc. 1903) şi pe I.
Simionescu ('fara Noa.!>tră, l_tucureşli, 1940).
·•u Aspi.,ct oemonstrat de către ŞL. Meteş în lucrările sale, din care mai
reprez0ntative sînt : Pastori ardeleni în ţările române, Arad, 1925.
şi Emigrări româ1ll'şli din 1 ransi!vania în sec. XIII-XX, Bucureşti,
HJ:rl. Acea~tă idee ·:1 fo~t analizată in lucrările cu subiecte
din
judeţul Gorj. clal•<'•ate de Alexandru Ştefulescu, în primul deceniu
al sec. XX, pulilicale la Tg.-Jiu.
:u Vezi şi Gh. T. Dan, Ronumilatea Carpato-Dunăreană şi Bizanţul în veacu·
rile V-XI, .aşi, HJ81.
12 Vezi şi Elena Ghernn, Me\,es, un exponent al ideii unităţii politice a
poporului român: N. Iorga, Revista de filozofie. nr. l, 1984, p. 27.
·>;j Idem. 11.
14 Idem !U.
•s Se poate presupun.~ că exi$lau unele materiale care, după exploatare,
se purificau prin cen]('re (fiE'T si grafit). In spriijnul acestei idei vine
şi den;,imirea (]ată de ronwr.i castrului de la confluenţa Cernei cu
Dunărea, Dzierno.; în an~asta ~ituaţie cuvin.tul Cerna pe care-l au
diferite ape şi Jocuri în Olter.ir, nu este de origine slavă şi nu în·
seamnă „negru", el derivd. dh verbul a cerne. Exista chiar şi un
pîrîu în fostul plai CPrnădja cu denumirea de neagra şi in Cerna.
Deci cuvintul C€'rna 11u este el(' origine slavă. In grai local cuvintul
deal ~i pronuntă dwl).
"-• Legendă auzit& în fostPle ccmuHe Pociovalişte,
Cernădie şi Poienari.
Poveşti despre Negru Vcc1t. îu Plaiul Novaci a cules şi D. Brezulescu (19UO) pr cme le-a fc,Jcsit şi B. P. Haşdeu în lucrările
sale.
Cfu.itătorii de comori lc.u11i au găsit numai resturi de săbii, săgeţi
şi Emci. Lecuitorii <liu VH'hPa comună Bumbeşti-Pitic, în deceniul
30, au denumit că.maiul cultLtral local, • Ţara lui Lituon-Vodă".
11
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Biserici indica~c· şi în harta di!1 1719 elaborată de către austriacul Fr.
Schwanz, u carei coµie se găseşte şi în lucrarea lui I. Canea, Un
prin! prin fara lui, Craiova. H•40.
10
Existau lo-::uri ele inti;nire (11Edei, tîrguri) la Obîrşia Lotrului, in coasta
Bengăi, Virful Nedeid şi Tivoele (ulterior Rînca), oare aveau Joc la
(24 iunie şi 15 august). In zona subcarpatică au supravieţuit Urgu1:~1e de la Cărpiniş (drăgaica) Palavragi (20 iulie), Dălceşti (Plornle).
>H I. C!audian, Alîraenta!ia poporului romin, Bucureşti 1939, pag. 66-67.
In s' nimb, J\1 . .Ma crea, Istorlâ Românilor, voi. i, Bucureşti,
1960.
p)g. 397, susţine că otşllle făcLle de stăpînirea romană s-au dizolvat ciutorită abuzurilor. Moşnenii er·au urmaşii unui .moş" a cărui
proprietate <1 devenit obşte.
<u Culese de autori din zonă ( 19<'.C--H'BO).
21 Urmele lor se mai pot distingi:', ln uncie locuri, şi in prezent.
z~ Lu cresc Zilerii de anjmCtle. în ~periai de ovine, a dainuit,
pînă
în
prezent, ol,ic-eiul c;e a l!isa cultura pl3.ntelor pe seama sexului feminin. l'cpulaţia de sPx masculin, indiferent de vîrstă, se ocupă de
creşterea o;im.
;i;i Tran·;hL;,1un\CJ nu trebl1ie confundată cu nomadismul. Cei care practică
trans:n!manta au „o vatră" la care se întorc în fiecare an. Prin
tranchuman t2l se pot cre~te ovine fără să aibă o suprafaţă de pă
mînt r.orc>·;punziitoHf'- nmrărului de ovine. Dacă nomadismul poate
~f1 fie considerat o consecir.ţ[1 a foametei, transhumanta poate să fie
alriliuiU len:.lntei de înavuti1e Cu toate acestea, multi transhumun\i, în li!!ele cazu;i determir.ate tot de această tendinţă, părăsesc
locm:le 1rntalc ~i se stabilesc în alte zone pe care le
consideră
.un vad" mai bun.
24 Primul val
c!p trc-.nshumnn\i, so~il pînă la întemeierea
principatelor,
s-a ac;imi!at cu loc11lr:icii şi, pentru că existau terenuri bune pentra urJr irnllură., au îmhri!\i~at în primul rînd cuMura plantelor, creş
tercn a:i:malelor răm!nlnd secc11dară, pentru a putea valorifica şi
prnpr:c>l~t".1 de ln munte. După oouparea vremelnică a Transi!vani<'i rJ,~ coro=.n 1 nughiitri;, transhumanţii rămaşi în zonă au format
s:ite separat.~. cuno~cu te sub numele de ungureni. Aceştia au prelu:it. prin cumpărări, clispunînd de un potential econo~ic mai ridicat, o bunii µarte din obştile de la munte, astfel ei au rămas, în
primul rîncl, cr<•sc.ii tori dl:' <inimale şi. în mod seoundar, cultivatori
ele pămî11.tmi. Unii au cumpărat şi în satele unde s-au aşezat, suprafeţe cJp teren pe are îl puaeau în valoare cu mînă de lucru din
afora familiei.
~5 Problema ~tabillr~i speciilor şi soiurilor de cereale cultivate nu
se
poate face clecît r.e he.za inlormatiilor date de cei ce au trăit şi
în sec. XL\, rîn~l 1rn ei au ~cclarizati. Aceştia moşteneau, odată ou
zestrei.I matcriaEl (pilmînt. animale, etc.) şi zestre spirituală,
care
cuprindea legt>nde cu privirP la fapte din trecut legate de strămo
şii fomiliei. Si~lemul artuc;l de şcolarizare a înlocuit zestrea spirituală a famiîiei cu informaţii bogate din cunoaşterea de nivel nationel şi mon<li'11. Din rele cu!ese de Gh. Maior in secolul trecut, in
zond de munte se cultivau mai mult orz, mei, şi alac (Fitotehnica,
Bucmeşli Dra~ov, !B!:l!:l, pag. 68). In documentele scrise, griul ca
atare a fost CO!l~EJ!lnat de abia la 11.05. 1399 (ibidem, pag. 69).
1

'
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Chiar şi in prezent c1;vintul a lreera are, local, sensul de .a te invîrti
ln acel<\şi loc".
Unii afi1mă că facer~d pLnii ni.:. eru cunoscută de români, in special de
cei din zona de munte, suh ml!ltiv că nu aveau ·drojdie şi nu erau
s.edentari, concepţie acceptată de mulţi cercetători, pe baza informaţiilor itran~mise de căliiLori din Europa centrală, diar nefondată, fiind preluati'i fără a se aunliza Românii au ştiut să înlocuiască drojdid de bne cu droj<lii .!>ălhalice", din cele mai vechi timpuri, mal
ales i11 zonele pomicole Chiar 5i N. Iorga,
în lucrarea
Istoria
R-0mânilor prin călători (Bucureşti, 1929, p. 85), redă, fără a face o
analiza, idPe;i că wmânii mîncau numai mămăligă şi osînză. Nu
trebuie neglijat f<optul ca în ntualul religios se cereau pîine dospită
şi colivă.

originea cuvî11tt;Jui ,·arză creează încă discutii, indifiren.t
este li!!in5. sau t1vco-dac5.. în prezent sensul „•toate zarzavaturile cullivate" este fost acceptt1! şi de filologi (D. Dominte, Cuvinte
romd.n"!şli pi'lslrate de la cl<i.C'I, Albina, 3, 1984, p. 10).
29 In lin1baj local prh1 oboare !'e î11teleg •.padocurile unde animalele erau
ţinut.~ în stabulaţie literă'' şi prin ţarcuri .locuri delimitate de obicei prin g11rdu1i de merăcini, unde se aflau clăile de fin".
30 Aspect demon~trat în prP;rPnt de g1ădina botanică alpină de la Rînca
a Univer~Hătii din Craiova.
Jt I. Cl3.udian, în lucrarea Alimentaţia poporului român, Iltmureşti,
1939,
arat!\ evoluţii:! ccestui si~te:m de alimentaţie, generat de conditiile
sacial-economice ale tir.-.r,vlui.
Jl Cuvîntul hălîngă, prel:1at şi ca nume de familie, indică .viţa de vie
crescută pe port înalt cu aj111o:l!l arborilor sau suporţilm făcuţi de
ţăran". Telmologiu creşlNi1 ca hălingă exclude lucrările
solului,
bizuindu-se numci pe tă1c·ri şi eventual pliviri.
Ji Pomii sălbatici, pentru că ci f'şteau spontan in pădure, au fost şi mai
sini cunoscuti sub numele de pomi pădure!!. Fructele de pădure
provin de la arbori sau a1 buşii neluaţi în cultură, ex. porumbarul,
·Iaăceşul, µăducelnl. afinu.I. coacăzul etc.
:14 Există opinii care infirmă foinsi1 ea băuturilor distila<te, cel putin in priml perle a perioadei stuciiati:, (ex. I. Claudian, op. cit., pag. 85),
confundîndu-se tran!-hum&inlri cu nomadismul şi neţinînd seamă de
populaţia care nu făcea tran!>humanţă.
J5 Llvejul se mai prepară, pe plan local, şi în prezent. Chisălita se poate
spune di ;i !ost un produs culinar neliJpsit în special in zilele
de
post. Acest p1epurat e1a un mijloc de a consuma fructele şi preparatele lor, cu o caiiitate mare de făină <ie mei. ln loc de oţet,
vnra, s.:: foloseau (uneori şi în prezent) prune direct în ciorbe pentru acrire.i ac e~torct, şi alte fructe necoapte (în special corcoduşe şi
struguri). Zeama <le prune rf.masă de la distil.a.rea mai mult sau mai
putia reuşită a borhotului de fructe, a constituit pes.te un mileniu, o nlilterie p1imă cfc impo1 tantă deosebită ln alimentaţia populatiei agrare cfin zoHii, penim <l'iferite preparate culniare.
l!6 Vezi nota 24.
,-, Spre deosebire ele alte ZC•IW, unde sînt animalele scoase la păşunat de
un paznic anpojat ele tot Sfllul, ln cazul de faţă rezolvarea s-a. fă
cut prin lnchinereM de dit1 e un crescător întreprinzător a unui te28

Chi;ir

dacă

d11că
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ren de păşunat. Pe ·p.1an loca\ se spune că acesta .are gazdă", de
obicei, în munte. Oile .)i v„ciie erau scutite de orice taxă de pă
şunat, recuperarea cheltUidiJOI fiind făcută prin O parte din producţii:! de lapte. l:nN>ri acestea erau
.dubla scutire", respectiv suportau prin prod11ctia dată incii o oaie stearpă sau o vacă. Laptele
r:e depăş-~a aceste cl1eltuie:i. transformat in brînză (de burduf, de
putind. etc.) şi ee unl revPnea proprietarului.
~s Cu to11te cei in filologie şi htorie ~P consideră că numele de ungurean
derivă de la U11r1arii:l, Sf' poate pune şi ipoteza derivării Ungariei
de h unqurean. Ac Pil~ta pc ale ~ă fie argumentată prin faptul că
maghiari( nu sosit i111 P1inoni11 unde păşunau turmele .ungurenil?r.
Catolicii şi slavii i-u11 numit unguri de la numele foştilor propnetari ai Panoniei, pă~.torij români, respectiv ungurenii.
.3Y Jndifrrent ele originPd cuvînlull'i conac (filologi.i în.clin~ spre limb~ .turcă). prin el ~e în\eleg(' o sucursală a locumţe1 pnnc1pale. A10 se
cre')tenu a11im11lele ~i se ciepo:r.itau unele produse vegetale în constructii speciale m1mite pivniţe Animalele îşi agoniseau singure hranu în perioacta de Viil ii şi chiar iarna, ajutate de proprietar.
La
conuc domiciliau bi:iliînii -cme n11 puteau executa eforturi mari. In jurul
<:onacelor erau pitcturi, ac<'a~tu furniza hrană pentru animale.
·~l D. Sti1:1cşcu. în lucrared „Vechile epoci la Români" (Bucureşti,
1929),
ju~lifică prezen\1l o:t:'f•lor ele <!nimale (în special taurine) găsite in
săpăturile din interiorul uncr bi~erici de zid (ex. Biserica sf. Nicolae
de la Curtea de Arg~~ş. pri-1 rel:-agerea locuitorilor în zone de refngiu şi rămîner~a -ani1milelcr libere prin păduri. Iarna animalele intrnu pentru adeposUre î11 b!!;erici, unde au murit de foame sau au
fost devorate ele animale de pradă.
41
'
Carentele alin1entare ar pute.1 sti fie atribui.te în special hipoproteinemi0i. Ri.i.>.pindită ::1 fo~t ~i cr1T~r:\a în iod accentuată de hrănirea cu
varză ~i p1 aduse lactate.
'-li Ovinele adulLe to11nina erau îngră~atP datorită predispoziţiei de îngră
şare a animalelor ~ălhatice :)i domestice din rasele naturale.
In
acest lei puteau să suprcivetuia~că la subnutriţie din perioada de
iarnă. Carnea de ltt ac.C';,le ovine fri•ptă în sucul propriu, denumită
tocan, şi i11t1cdusă in bu1cJuf (pieile de oaie fără lină), se consuma
ca o delicatesă ele mare valoare toată iarna.
°":.I Jirul, denumir.~ data frucldor de fag (preluată de la slavi), se introclucen curăţit de coaje., în .dimie" (tesă0tură de lină) şi in instrwnente speciale de lemn, la cai e presiunea se realiza cu ajutorul baterii
unor .pene" de lemn. in mori treptat, obtinîndu-se, destul de greu,
uleiul din jir. J.:-1 fel !'e realiza şi uleiul din sîmburi de nucă. Faptul că se realiw destul dt' greu, uleiul era, de obicei, un produs
care nu se consuma pentru ars în candelele bisericeşti.
'" Dr1torin cullurii cînepii ..: apfirut un sat zonă, cu numele de Cînepeşti.
Traditia re\ine că ncolo erau .cînepiştile ob~tei", Cîrligei.
''' Vetrei~ de roibe au rezi~tal in fostele „B:J.tături", pină in secolul nostru. De acolo o recoltau loccoJr,;cii pentru \ opsit.
0
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Frunze şi coajd. de măr, păr. pru:1, scorw.ş, 9tejar, mesteacăn, anine, corn,
soc, salcie, mălin, lemn ciine5c etc. In mod special se mai folosea,
pentru coloraie-i în galbt•n, sovirful (Origanum oficinale) şi, in albt1stru, drobu~orul (lralis tincloria).

u lntr-un studiu publirnt, lu 1827, de D.
48

Stănescu.

Interdependenta dintr~ obşte·1 de la munte şi cea din ţară a fost rupti
după ~ec. XV, prin vîn7ările de munţi, ajungîndu-se ca în sec. XX,
un munte si fit. proprielat~a locuitorilor din mai multe comune. lniti,il fiecar~ .moş" a avut 2 obşti, urmaşii săi .moşnenii" inrnultinciu-se au împărţit muLIE l<..>, clupă capacHatea de păşunat, in .oi" întregi". Chiar el.acil. p:oi;riPlx,tea 11 rămas in devălmăşie moşnenii au
djuns si\ o tran~forme int;-uu fel de .societate de actiuni", întregii
vin:r.lnctu-se rn şi actiuni:l'. Dnijarea tehnică-administrativă, la pajişte şi p" dure (pwpridate în dl'vălm.ăşie) făcînd-o cei oare detineu
douil t1eimi clin inln•gi (chiar dacă era o singură persoană).
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ATESTARI DOCUMENTARE PRIVIND

.

CEREMONIALUL NUNTII IN GORJ
LIVIU POENARU

Dintre ccremonialurile de veche tradiţie, nunta este una
dintre cele mai ample manifestări sărbătoreşti. Limitat în
timp, trei zile, ritualul nunţii îşi desfăşoară amplul spectacol în prezenţa unor personaje de mai mare sau m'1i mic~t
importanţă : mire, mireasă, socri mari şi mici, naşi, băiat de
brad, cumnat de mină, 13.utari, colăcari etc. Ea, nunta, este
atestată de folclor şi de documente. Este prezentă şi în litPralură. Poetul Vasile Alecsandri spunea, în Poezii populare
-române (ediţia din 1886), că „însurătorile sînt pentru
rom;ini un p~·ilej de mari veselii", iar gorjeanul Tudor Arqlwzi le-a adresat tinerilor miri o urare, în stilul coluceriilor: ,,Să trăiască mirii săi I Viaţă lungă amîndoi / El frumos
·şi c·a frumoasă / Două fire de mătasă" „(Urare de nuntă)''.
Ia lucrarea de faţJ. ne-am propus a nota cîteva dovezi
privind ceremonialul nunţii la gorjeni, din secolele XVIIXX. Materialul ce-l vom prezenta a fost excerptat din culegerile de Iolelor apărute în Gorj, sub egida C.J.C.E.S„ „Fol·clm din Gorj", val. I, Cîntece din bătrîni, culegere îngrijiti:l
de Anlo~1ie Dijmărescu, Tîrgu-Jiu, 1969, şi volumul III, Ciu'tece de pe Jilţuri, culegere realizată de Adrian Em. Popescu,
·Tîrgu-Jiu, 1977, din „Răspunsuri la Chestionarul linguistic"
al lui n.r. Haşdeu, manuscrisele înregistrate la Academia
Rom.:i.nă cu numerele 3422 (cu răspunsuri din localităţile Fioreşti, Căpreni, Poiana, Ţînţăreni) şi 3423 (Fălciu, Cîlceşti şi
Polonaq1) din anii 1884-1885. Şi, nu în ultimul rînd, lucrarP.:i Călătoriile Patriarhului Macarie de Antiohia în Ţările
Romd.ne ( 1653-1658) de sirianul Paul de Alep, teză pentru
licenţă în istorie de Emilia Cioran, Bucureşti, 1900, pp. 189194.
Vom urmări părţile constitutive ale spectacolului nunţii,
formate, după cum notează Ioan Meiţoiu în Spectacolul nun:184

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

ţilor,

monografie folclorică, Buc., 1969, din : Date ce premerg
proloqul nunţii, actul I (peţitul, logodna, pregătirea nuntii).
actul 2 (nunta prQpriu-zisă), actul 3 (masa, jocul) şi epilogul
(evenimente după nuntă).
Pentru uşurarea trimiterilor vom nota : F l, 3, Haşdeu,
Alep.
Pentru intemeierea unei familii era şi este necesar ca tinerii &6. se cunoască. Prilejul se ivea la horă, la „danţ", la
poartă, Ia „taină". Indrăgindu-se, hotărau a-şi convinge pă.
rinţii si1-i dea unul după celălalt, dar, mai întîi, îşi testează
•. soarta" in seara de Sfîntu Vasile. Atunci, se adună fetele
~i lJitieţii la un loc şi pun o strachină, pieptene, cărbune, oglindi păr, inel, bani de argint etc. Fiecare ridică strachina
şi ia ce 8e nimereşte. Aşa crede că vor fi soţul sau sotia
(Ifa:;;deu, Poiana, 164). Tînăra îl atenţionează: „Nu umblil cu
Qînduri rele I Vin' la maica de mă cere / Şi du-mă la tineacasi:i, / Cum se duce o mireasă" (F.3, p. 103), sau „Spune-mi
neiculiţt1 mie I De mă duci la cununie?" (F.3, p. 97). lntîlnirile se rcpeLî., fata primindu-l cu „batista h portiţă" ; „Dră
guţa mii aştepta I Cu batista în portiţă" (F.3, p. 126). Aştep
tatul cu batista era primul semn de primire a peţitoruh1i.
C<'le două versuri sînt prezente într-un „Cîntcc din 1837".
trnnscns 'iin chirilid şi publicat de Constantin A. Gherghinesci.l din Cojmăneşti în „Culegeri de acle şi documente despre u:1ele sate oltene", vol. II, p. 86.
UrmJ consirnţărnîntul părinţilor. Alteori aceştia se opuneau alegerii înJrăgostiţilor, alegînd ei pe altcineva : „Şi-a
venit unul din lume, I Nevăzut, necunoscut, / Ala, mamă,
ti-a plăcut ; / Aluia m-ai îmbunat I Şi cu el m-ai cununat"
(F.3. p. 96). După consimţămîntul părinţilor, urmează aşeza
tul (Haşdeu, Căpreni, 104, Floreşti 191, Poiana 390 r). Se
fixează şi zestrea fetei (Polovragi, 235, Cîlceşti 233, Fălciu
238). La 1657, de cînd avem notaţiile pe marginea „Călăto
riilor Patriarhului Mac arie„.", zestrea consta „în haine <;;i
mobilă„. Pentru că mireasa înzestrează pe ginere„. Dacă au
copii, zestrea revine soţului... Dacă ea moare fără urmaşi.
toată zestrea revine tatălui ei" (Alep). La logodnă, ginereie
dă miresei „inelul de logodnă" : „Cu inelul de argint / Cu
care s-a logodit" (F.3, p. 34).
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

18.5

Grabd tînărului de a-şi lua iubita este temperată pma
'la cununie : „Gîndeşte-te cum mi-e mie, / Să mă despart de
ldie / I'lira rosL de cununie" (.1'.J, p. 103).
Urmează pregătirile pentru nuntă, fiind aleşi naşii, cumnaţii de mină, băiatul de brad. Prezenta lor în ceremonial11l
nuntii e alestată de răspunsul la înlrebarea 122 din „Clws·
tionar.„", informatorul din Poiana notînd ca personaje ale
nunţii „cuscri, naşi, fini". Lor li se adaugă „socri şi nurori' :
,.Pe Ja case cu zăbrele, I Păzite de soacre rele, / Cu norele
frumuşele", „ginere, mireasJ., fraţii mirilor" (F.3, p.
109 ;
Alep). Nu lips2şte nici soacra mică: „Soacră mică fii voiodsă / C-ai avut fată frumoasă" (F.3, p. 155).
In ala ml de nuntă, pentru aducerea mires, i, se află colăcerii. Colăccriile sînt un fel d" basme, ce se spun la nuntă. EJe începeau la Floreşti (Haşdeu, p. 197 r) astfel : „Bunâ
dimineaţa boieri / Bună dimineaţa; I Cine sînteţi dumneavoastră. / Să ne luaţi seama noastră?". La mire „se adună o muHime de brazi, cărora li se ascut cozile şi se aşează
pe lingă ziduri de jur-împrejur, la uşă în dreapta şi stînqn
Şi p2 drum, de ambele părţi, de la biserică pînă acasă. Acesta
este semnul nunţii înainte de a se săvîrşi" (Alep). La întrebarea despre semnificaţia brazilor, a'Jtorului „Călătoriilor.„'
i s-a răspuns : „După cum frunzele acestui pom nu cad nicioclati.L şi sint totdeau!1a verzi şi cu fruct, tot astfel Dumnezeu să dea mirelui şi miresei".
Sosirea alaiului este vestit de tin'.Ori căEireţi, ce primesc
„şaluri în dar ( ... ) Ginerele primeşte şi d în dar un cal.
c11 şa, ham şi căpăstru de la socrul s1u ( ... ) Intrînd în curle.
purinţii ginerelui îi înlîmpin5., a;:JOi p':lrnesc spw biserică''
{Alep).
Urmează masa, darul şi jocul : „După cîtva timp se aduse într-o cutie cîteva şaluri aşa-i obiceiul şi o
scribii, care venise înainte şi scrisese numele tuturor
persoanelor de la masă. De fiecare şal era cusută o
bucat!J de hîrtie, pe care sta scris numele persoanei căreia
·era să.-i fie dat ( ... ) Acele şaluri s-au împărţit la toţi oaspeţii ( ... ) Apoi, se aduse o tavă marc şi primul căruia i-o
prezentă ( ... ) puse pe ea, în onoarea tinerei perechi, o sumă oarecare de lei ; după el toţi ceilalţi oaspeţi au prezentat darurile lor ( ... ) Acelaşi lucru s-a petrecut şi la femd,
în aoartamentul lor" (Alep).
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'/eselia generală se amplifică: „Hai să bem vinul cu
troaca / Că se prinse-n joc şi soacra", „Hai, de brîu, de brîu,
·-de hrîu I Că mireasa n-are brîu" (F.3, p. 151). „Vino, vino să
te-nvirt / De nu-ţ' ie de min' urît, I Vin' să te-nvîrtesc odaLă, I Dacă n-ai fi supărată!" (F.1, p. 154). Şi veselia continuei
pină la miezul nopţii (Alep), urmînd ca luni dimineaţa să s~
plece pe cuscri, sau „pe calea primară" (Haşdeu, Poiana,
399 r, Ţin~ăreni, 479 r, răspuns la întrebarea 133).
Şi nu lipseşte epilogul nunţii, cînd tinerii se instaleaz1
.„la casele lor", femeia devenind „cheia casei" : „Servetul
cu l>anii s ·a dat ei, precum cheile curţilor, ce aparţineau soţului ci, şi ale casei, pimniţelor ( ... ) fiindcă în ţara asta femeia e p:izitoare a tezaurelor bărbatului ei şi cheile sint
totde.:rnna atîrnate de brîu (!) Ea şade întotdeauna în fruntea
mesei şi soţul alăturea, în dreapta ei" (Alep).
Uneori, căsătoria are un sfîrşit neplăcut, mai ales cinel
este fă.culă. fără voia fetei sau a soacrei : „Foaie verde de-un
susai. I Tînără mă măritai, / Soacră rea şi bărbat luai" (F.J,
p. 99 J, „!\laică, de vrei să mă ai, / Ia o căruţă cu cai I Şi
un car cu patru boi, I Să-mi iei zestrea înapoi" (F.3, p. 91).
Ială, aşadar, cîteva atestări documentare, ce au darul a
relr~va, o dată în plus, perenitatea folclorului şi în această.
zonă a ţarii. Timp de trei secole, obiceiul nunţii gorjeneşti
a ră1;1as aproape acelaşi. Pentru că şi azi se peţeşte, se cunună şi se spun colăceriile în localităţile amintite. Şi azi,
naşii, cumnaţii de mină, băiatul de brad, socri etc. sînt personaje în ceremonialul nunţii.
Sperăm că viitoare cercetări documentare să completeze dalele furnizate de noi şi să aducă noi argumente asupra
perpetuării în vreme a acestui frumos obicei.
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1\.IANUSCRISE ETNOLOGICE INEDITE, GORJENE,
IN FONDURILE ARHIVISTICE DIN

BUCUREŞTI

ION .I. DRAGOESCU

Di!1 fondurile arhivistice bucureştene, prezentăm mai
întîi un prim grupaj de manuscrise 1 care interesează culturn.
şi civil'za ţia gorjeană. Urm!:irim prin aceasta să s2sizăm cerceti'itc·rilor un fond arhivistic care permite aprofundarea cunoştinţelor despre etnologia locală.
Alboiu Calinic

-

Alinoiu Ruxandra
Bălai Ion

-

Factorii cultmali şi rolul culturii in
ridicarea satului 2
Despre şcoala din BJ.leştf1
Comparaţie între copilul ţi'iranului şi
al oră.şeanului
Monografia satului Vădeni:;
Monografia satului Bumbeşti-Jm;'
Monografia satului Polovragi7
Monografia comunei Băleşti 8
Monografia satului Muşeteşti 9
Monografia comunei Fărcăşeştiu
Monografia satului Căleşti 11
Monografia şcoalei din Glodeni-Ohaba12
Mono;i-rafia salului Părul de sub Priporu
Monografia şcoalei din Logreşti-Moşteni14
Monografia satuLli Vîlceaua 15
Satul Ursoaia - Monografie 16
iVionografia satului Bu'dieni 17
Monografia şcoalei din comuna Albeni 18
4

Bechercte Tom3
Cimpu Petre
Cojocaru Ion
Croici Ioan
Diaconescu Aurel
Diaconescu Ioan
Dogaru Constantin
Dregfoescu Ion
Giurăscu

-

Gheorghe -

Gîlcescu Elena

-

·Conicea Ilie
-Grivei Constantin Nicolescu Dumitru. Ochean Nicolae
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1

Olaru Marin
Pantelimon Popa

-

Popescu Ecaterina

-

Monografia satului Rugi 19
Monografia şcolii din corn. Curtişoara20
Monografia şcoalei din salul Pruneştl~1

Popescu Eufrosina
Popescu Dumitru
Popescu Ioan
Popescu Ioan
Popescu Ioan
Popescu Ioan
Popescu Solomon
Popescu Ştefan
Popescu Ştefan
Preot2scu Ieftimie
Rădoi Ion
Ro.7ca Dumitru
Sîrbu Nicolae
Truşcă Petre
Tundrea Nicolae

Muzeul Alexandru Ştefulescu22
Monografia şcoalei din comuna PeştPana-Vulcan23
- Monografia comunei Borăscu 21
·- - l'vJono9rafia satului Gîlceşti25
- Monografia satului Izvarna 26
- Monowafia satului Tîrgu-Logreşti27
- Monografia comunei Frasinu~a
- Mono1rafia comunei Ştefăneştf"J
- Vlădulenii~0
- Monografia comunei Schela31
- Monografia satului CîmpofeniJ?
- Monografia comunei Leleşti:JJ
·- t-..ionografia comunei Aniniş
- Satul Polata - Gorj, Monografie"~
- Monografia şcolii primare din Cor-

31

neştf36

Văl:::eanu

Petre

- Mo11ografiâ satului Vlăduleni3 7

Nu stu în atenţia noastr<l analiza tuturor manuscriselor,
dur, clpclhd la principiul eşantionării. pentru a ne da seama d ! valoarea documf'ntară a documentelor citate, dintre
file Lig;ilbl•nite extragem cîteva date numai despre azi înflorilnl Logreşti - Gorj. Ele se constituie în dosarul de grad
al in~titutorului Ioan D. Popescu.
A.fl<lm cu acest prilej cd. localitatea se numea Tîrgu-Lo·
greşti~;i. Logreşti-Tîndăleşti:J<J, Lo1reşti-Bîrnici 40 , Schitul-Lo·g re5 ti 41 , Logreşti-Gorj 42 sau Tîndăleş,ti-Logreşti ~ 3 •
îa decursul vremii a avut mai multe mahalale 44 : Lo1rcşti,
Iv<lneşti, Valea Şerbanului. Valea lui Mihai şi Piscul Udrea"'.
Se pare că cea mai veche atestare istorică ar fi 17 iulie
16154& şi că numele ar veni de la antroponimul Logrescu,
!consemna L :şi \n anul 1799 ~.
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.\'Conografia localitătii'c este un document ce va ramme
.peste v1emuri, dar şi un act de importanţă socio-istorică şi
un veritabil act de acuzare la adresa regimurilor uecute,
-despre felul cum erau ţrnuţi în beznă locamicii. Ioan D. Po_pescu tr;1ueazd, în lucrared sa, un neaşteptat curaj, atunci
cînd precizează că în perioada de maximă înflorire a Rom.irnei am perioada interbe1ică Tîrgul-Logreşti se aila „într-o
stare de quasi-iobil~1ie" '', icir locmtorii erau abrutizaţi"", „în
majoritate neştiutori de carte şi cu totul potrivnici~1 ideii de
lununare prin şcoală cu excepţia cîtorva", deoarece, explică
autorul, erau „mai toţi sărăciţi şi umiliţi de tratamentul brutct1 exercitat asupra lor de proprietarii asupritori ai satului"·~.
-"JoW.m că ideea despre lipsa de receptivitate a sătenilor
faţă. de şcoală este contrazisă chiar de autor, deoarece din
manuscus rezultă că, atunci cînd s-a pus problema construii li unui nou local de şcoala, ei au mamtestat cu un entuziasm
deosebit apelului de colecta.re a banilor şi de prestare a unor
munc;. Ei au făcut în mod gratuit toate transportunle de nisip, var .c.<lrămidă, lemne, pămînt 53 , şi au depus 126.634 lei
din ::;umu de circa 600.000 mii lei cît a costat grupul de construcţii, restul fiind acoperit de l3anca populară din localitate - 2C7.lJOO mii lei şi de primărie judeţ şi Casa şcoalelor
207.000 Jt>i 5 ~.
Construcţia şcolii a început în anul 1925 şi s-a terminat
în J 929 5·', fiind prevăzută cu două clase, după proiectul tip al
cCJsei scoalelor· 6 şi, faţă de cele două săli 5 ; de clasă 53 , casa
directoruiui, făcută din aceleaşi „ofrande publice""~ era compusa din S camerern - locuinţă foarte mare dacă luăm în
consideruw faptul că burghezia locală, numită in manuscris
improprii~ „fruntaşii satului"ti1 se mărginea la 3-4 camere'"'.
Aceu.sli:i ţinută a lui Ioan D. Popescu a contribuit la atra~~e1 eu oµrobiului localnicilor. Oricum, dacă pînă la această dată copiii învăţau îngriimădiţ~ într-o cameră a primăriei
sau mergeau la şcolile din satele vecine'.:i, acum au apărut
rec1e poc;i bdităţi pentru ca aceştia să-şi însuş~'.ască carlea în
satul nchal, beneficiind chiar şi de o cantină şcolarăc\ la care se adctugă o bibliotecă formată din 105 volumec5•
Gescriind tipul de logreştean, autorul realizează un veritabil ese-u potretistic : sătenii au chipuri rumene şi frumoase ,cu ta:ia mijlocie, plină, faţa ovală, corpul rotund, ochii
căprui, p~l:ul blond. Muncesc din greu căci îndeletnicirea lor
esle ma1 mult agriculturac;6. Şi mai originală, de un farmec
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din tipic, ni se pare portretul grămăticului
care a murit în vîrstă de peste 100 de ani,
la numai <.:îţiva ani după ce s-a retras din slujbă : „Era o figură de preot .-suigeneris». Amintirea lui a rămas neştearsă
la qeneruţiile care l-au apucat. Se purta desculţ, în cămaşd.
şi i-smen2, vara. Purta pe un ciomag traista cu cărţile peste
spinare. Cu celălalt lovea cîinii de prin sat, împotriva cărora
ducea un război înfricoşat. Pe cal nu încăleca niciodadtă deoan~ce precedesorul său la această biserică murise din cauza
unni accident de călărie. Slujba o termina înainte de revăr
sarea z01ilor. Nu încuviinţa femeilor să aducă flori la morţi.
Cele co.re contraveneau erau dojenite. In ce priveşte onorariile pentru slujbă, nu era prea interesat. Ca învăţătură, era
de o simplitate desăvîrşită. Nu cunoştea decît slova cirilică,
atîl la sens, cit şi la cititG7•
'i'rccîud de la descrierea locuinţei ţărăneşti din acea vreme şi a felului de folosire a acesteia, monografistul notează :
„obişnu;t, locuinţele ţărăneşti sînt făcute din bîrne. Au două
camere : una cu vatra sau maşina de gătit, iar cealaltă este
camera cu sobă şi serveşte de dormitor comun în timpul iernii. Vara ţăranii dorm pe afară, în podul şoproanelor sau in
saliL Frunltlşii au case cu cite 3-4 camere, unele construite
clin căr~'t1nidă şi acoperite cu ţiglJ.. Casele sînt pardosite cu
scîndură, dar, totuşi, sînt destul de multe, mai ales cele vechi,
cu pămînt pe jos. Majoritatea sînt acoperite cu şiţă sau şin
drii:i, urmează apoi cîteva cu ţiglă şi t:iblă. Toţi membrii fa.miliei locmesc iarna în aceeaşi cameră, iar vara dorm pe
afari:i. Iarna mai aduc în cameră viţei, miei, pui de găină etc
cMe viciază. aerul şi-l fac nesuportabil. Ferestrele se deschid
rar, iarn.'l mai niciodată, vara mai des. Se mătură cu ferestrele închise, stropindu-se cu mina şi strîngînd gunoiul după
uşă. Camerele se încălzesc cu lemne, luminatul se face cu
1Ump1 de petrol. Pe lingă casă aproape toţi s3tenii au cel pll·
ţiu uu şopron cu grajd sub care adăpostesc vitele, carul, că
rata şi vasele în care fermentează pruneleGu.
!Jacă agricultura era ocupaţia de bază a locuitorilor, în
sat fiind ş1 doi moşieri unul cu 250 şi altul cu 500 de pogoaneG9, în localitate mai sînt consemnate, în 1940, 6 magazine
l:i. care se vindeau diferite produse, un restaurant, o cîrciumă. o fabrică de ape gazoase, un gater, o moară cu două brutării7u. Localnicii mai posedau 25 de sănii de boi, 3 de cai,
30 c1re, 5 căruţe, 8 cabriolete, 1 trăsură, 2 automobile, 50 ca.i.

,deosebit,

ieşit

Gheorgh~ Bădoiu,
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'60 pNechi de boi, 140 vaci, 30 viţei, 202 porci, 484 oi, 1800
găini, 790 raţe, 312 gîşte, 134 curci şi erau deserviţi de trei
·iîmplării şi o fierărie.' 1 • Săptămînal, vinerea, avea loc tîrgul
local-~. Ja care veneau şi oameni din satele vecine.
~oarte dificilă era situaţia sanitară. Tot în această perioada erau luaţi în evidenţă 6 tuberculoşi, 4 cazuri de sifilis,
:; de malurie, 54 de pelagră, 6 cu guşe şi 2 canceroşi 73 • „Să
rb.cia kcui lorilor ,depărtarea de spital şi greutăţile de transport pinii la cel mai aprop3at spital, situat la 60 km, face ca
să moară foarte multă lume, fără o asistenţă medicală. Medicii dispensarului nu pol s."1 dea un ajutor eficace de cele
mai multe ori, fiin'dcă le lipsesc scule, medicamente, uneori
chiar sufletul. Lecuirile se fac încă şi în mod empiric. Mulţi
aleargă la descîntece şi vrăji. SP practică avorturi tot pe cale
empirică din care multe nuve cc.d victimă naivităţii lor·;,.
Nivelui de cultură era foarte scăzut. ln 1924 sînt atestaţi
25 cil.rturciri75 şi semicărturari76 • Ceilalţi locuitori erau neştiu
tori de carte 11 •
ln 1926 ia fiinţă obştea de cumpărare „Progresul'·, care
reuşeşte să cumpere, pentru 178 de săteni, 1 OOO de pogoane
de pămînt, cu suma de 72 mii lei'u; se manifesEi interes pentru pomicultură, 9rădinărit si ser;cicultură iar în 1941 se ia
iniţiativa colectarii de piese etnografice pentru muzeul local.
SinL, deci, cîteva pagini din monografia acestui sat care,
împreună cu alte clc1tc din manuscrisele conservate la arhivele buc11J c:>şlene, pot constitui partea de referinţă pentru perie ·da inlPrbelică a Tîrgului-Logreşti, şi pot să atragă, credem,
aten;ia â.'.iupra manuscriselor sesizate aici.

NOTE:

Foios· ncl termenul manuscris în sensul contempornn prin care se înatiL manuscrisele propriuzise cit şi textele dactilografiate. Din lipsa
noastră au fost eliminate în mod intenţionat precizările din titlu, la monografii referitoare la judeţul :;;i pla~i:! din care făceau parte
localităţile
respective intrucît acestea se subînteleg.
ţeleg
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Arhh ele slalulul Bucureşti, fond M:nisterul instrucţiunii publice, dosar
594/Hl42. Intrucît toate documentele citate sînt conservate la aceleaş; arhive şi .în acelaşi fond, pe viitor, pentru economie de spa.
\iu s•Jiem numai Arhive.„, dos ....
J Arhive„.,
dos. 594/1942
~ Arhive.... dos.
594/1942.
" Arhive .. „ dos. 594/1942
·~ Arhh-e„., dos. 594/1942.
' Arhive ... , dos. 591/1944.
·ll Arhi'. e. , Clas. 1008/1943.
v Arhive ... , dos. 594/1942.
1
" Arhive„., cjos. 18(/1940.
u Arhive ... , clas. 594/.1942
I~
Arhive„„ dos. 595;,'1942.
u Arhive ... , dos. 595/1942.
H Arhive .. „
dos. 595:/1942.
Li _'\rhive ... ,
dos. 595/1942.
rn Arh!V-9 ... , dos.
595Jl942.
-li
Arh:ve„., dos. 595:/1942.
i,; Arhi·. ::! •• „ tios. 595/ 10-12.
1:. A rluve ... , c• os. 29~_-1942.
-<u ;\rhive ... , dos. 598/1942.
ii Arhive.„, clos. 398/1942.
-•• Ar!uve ... , dos. 598J1942.
~J Arluve.„, dos. 598/1942.
-~l Arhive ... , clas. 598/1942.
<:. Ari11ve ... , dos. 598/1942.
-~t• Arhwe .. „ clas. 598/1942.
u Arhh e„„ dos. 598/1942.
Lt Arluve ... , dos. 599/1944.
-~J Arhh·e ... , dos. 600/1944.
J:.• Arhive„., dos. 598/1942.
JJ Arhive„., dos. 184/1940.
-Ji Arhive„„ dos. 598:/1942.
-:iJ Arhive .. „ dos. 184/1940.
-~ Arhive„., dos. 599/1942.
:!5 Arhive ... , dos. 184/1940.
-;Jt; Arnive„., dos. 1016/1943 .
. j , Arhive •.. , dos. 596/1942
fila 436.
-;Jff Ibidem,
toc. cit.
-~~ Ibiciem, fila 471.
-1:: Ibidem, loc. cit.
H lhidem, loc. cit.
4~ ILi:Jem, fila 472.
~ Mahala, in sens .departe de aşnare umanău, aici in sens de .cătun•.
··H Ioan D. Popescu, mss cit., lila 471.
'15 lbiJem, loc. cit.
~; lb!rlem, lila 471.
:-i
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In monografie se. vorbeşte despre satul Tirgu-Logreşti.

-11!
1u

Ioan D. Popescu, mss cit. fila 429
!Lidem, hla 427.
In text protivnici.
Ioan D. Popescu, mss cit., fila 426
Ibidem, fila 488.
Ibidem, fila 497.
Ibiuem, loc. cit.
IUJem, fila 444.
In ;ns~ sale.
Ioan D. Popescu, mss. cit., filele 445 şi 488.
Ibidem, fila 427.
Ibidem, loc. cit.
l~Jidem, fila 479.
It:idem, loc. cit.
Ihidem, fiia 500.
11.h.:em, fila 444.
Ibic!em, fila 501.
Ibiuem, flia 479.
Ibirlem, fila 4Be.
li.>i<Jem, fila 479.
Ibidem, fila 503.
Ibidem, lila 502.
Ibidem, iila 503.
ILirlP.dm, fila 502.
JbiceTt, fila 503.
li; idem, f1 :a 504.
In s~:isui de „şcoliţi".
In ~en~ul de „semianalfabeţi..
Ioaa D. Popescu, mss, cit., fila SO-!.
Ibidem, filele 38 şi 429.
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DIN ACTIVITATEA LIGII

NAŢIONALE

A FEMEILOR ROMANE - GORJ
DORINA NICHIFOR

Pentru istoria Roml.niei. Pnirea cea Mare, înfăptuită în
»anul 1918, este un eYenimenl capital, care a deschis o nouă
<-etapă în dezvoltarea ulterioară a acestor străvechi
melea·guri. Realizarea epocală, „incununarea victorioasă a luptei
tlusă de poporul român"'. făurirea statului naţional român a
'însemnat şi deschiderea unui omplu program Cle reforme democrat- huroheze.
In peisajul politic al vremii. dominat de limitele demo·cratiei burgheze, şi-au făcut apariţia numeroase şi variate organizaţii, asociaţii2, printre care şi Liga Naţională a Femeilor
Rom;îne. Infiintatd în 1921. liga avea ca scop nÎn primul rînd,
păstrarea vechii tradiţiuni artistice a poporului şi, îndeosebi,
'incurajarea industriei rnrnice a ţărăncei" •
Judeţul Gorj, ~1reu încercat de război', va parcurge, ca
'dealtfel întreaga ţară, după 1922, un proces de consolidare economică şi stabilitate politică. ln aceste condiţii, preocupările elitei culturale şi sociale, printre care se aflau şi mul'te femei, se vor di versifica~, qenertn(l iniţiative de va.lorifi<eare şi afirmare pe plan naţio-nal a: disponibilităţilor şi potenţelor oarnenilor acestor locuri.
Femei determinate de interese de clasă, sau din dorinţa
·de a ieşi din anonimat, femei din rîndul intelectualităţii cu
·vederi democratice, proHresiste, aveau să acţioneze, în
a··ceastă perioadă, pe o paletă. foarte
diversă ca nuanţe de
exprimare, putînd influenţa într-un fel sau altul, mai mult
·sau mai puţin, cursul general de emancipare al femeii gorjene.
In acest context se în~crle constituirea Ligii Naţionale a
Femeilor Române din Gorj, în anul 19236• Cele mai importan'te puncte din pro9ramul acesteia se refereau la nconserva:rea artei naţionale şi dezvoltarea industriei casnice" 7, ingri3
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jirea monumentelor htorice şi angrenarea femeilor în activităţi productive.
In vederea îndeplinirii acestor deziderate, la Tg.-Jiu a
fost înfiinţat un atelier de ţesătorie, care, prin perfecţiona
rea modelelor de lucru, odată cu sporirea veniturilor, s-a
transformat „într-un adeYărnL institut de artă ale cărei produse au fost apreciate şi admirate în toată ţara" •
Atelierul dispunea, în anul 1929, de un număr de 65 de
lucră.toare şi de 15 gherghefuri mari~, care realizau, în anul
fmanciar l:J2B-19L.9, 1·u ele covoare cu o suprafaţă de 285
metri pătraţi, în valoare de 536 883 lei 10•
Timp de doi ani. aici se iniţiau, în tairnele ţesutului, tinere fete, care apoi se puteau încadra cu succes în orice
loc din ţar~. Un man~ număr din cele 500
de absolvente,
piuă în 1929, desfăşurau o rodnică activitate ca şefe de ateliere ln diferite oraşe, sau în satele lor, „<lucind în toate
colţurile judeţului, dragostea de arta
cusutului şi ţesutu
lui"'!. lvl.odelde lucrate în atelier se irnspirau în linii şi colorit numai db vechile tradiţii şi motive gorjeneşti şi olteneşti, comtituincl o puternică reacţie împotriva influenţelor
::;tri:iine şi falselor concepţii nrtistice 12•
Preocupilreu ligii penlru conservarea artei nationale, s-a
putut constata ~i cu prilejul concursului organizat la Bucureşti în HL'.8 de către Societatea „Ţesătoarea", condusă de
Alexandrina Cantacu:z.ino':l, unde după examinarea a două
sute de modele din toatil ţara, cel propus de Gorj a primit
medalia de aurH.
Atelierul ele covoare a reprodus mai întîi vechile scoarţe olteneşti. pentru cd. lucrătoarele să se poată familiariza cu
tehnica locală. Apoi, la sugestia Aretiei Tătărăscu, preşedin1.'l ligii. s-a pornit în 1936 la schimbarea structurii scoarţe
lor, inpunîrdu-se .. o arluptcue la arhitectura nouă mai simplă
15
şi cu încăperi mai r<.>cluse, în înălţime mai ales" • Potrivit
noii concepţii s--au e:<ecutat la început lăicere sau fîşii
înguste de covoare, „compuse prin mărirea unui şirag
de
flori luat de vechile izvoade, aşezat între spaţii egale ale
fonrlului de aceeaşi culoare•·J 6• S-a adăugat şi o variantă prin
lărgirea spaţiului intre rînduri]P de flori sau printr-un buchet
de flori în cîmpul total liber al lăicerului •
O etapă nouă în evoluţia ţesăturilor ligii o reprezintă
„ocuparea spaţiului, fără chenar, prin cunune sau mănun
chiuri de flori presărate în rînduri paralele sau în diagona3
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ile"' 8• Şi a1c1 s-a ajuns la o variantă ce constă în alternarea
,florilor cu păsări. care inviorează aspectul, sau
animarea
.cîmpului de o singură culoare, cu elemente florale străvechi,
-mai liber orînduite însă.'v.
Noua generaţie de covoare, executate la Tg.~Jiu, au fost
·expuse mai întîi în Cupitald la grădina Ateneului, apoi în
strd.inătutc la New-York sau Milano 20 ln anul 1938, s-au executat pentru saloanele de recepţie şi restaurantul pavilionului roman, de la Expoziţia din S.U.A., covoare avîn'd enormele dimensiuni 11.e 10 x :24 metri. Succesul a fost aşa de ma·l"e, incit cumpărătorii celor două piese au trebuit să fie stabiliţi prin tragere 12 sorţi"'.
Und diu preocupările majore ale ligii a fost construirea
~nui local pentru Muzeul de etnografie şi istorie din
Gorj.
La 20 iunie 1925, Areti:i Tătărăscu arăta, într-o cerere către
primarul oraşului Tg.-Jiu, d1 la ultima şedinţă a Comitetului de conducere, pe care R p1ezidat-o, s-a luat
iniţiativa
„ca pentru păstrarea stilului arheologic românesc, să
se
-~onstruiască o culă după modelul celei de la Groşerea, care
să serve:iscd. ca local de expoziţie al ligei„., cit şi ca muzeu
.al Gorjului'm.
Lucrarea se estima cd. v~ costa circa un milion de lei,
drept pentru care unele mi:r..istere şi prefectura judeţului se
.anunţaserd. cit vor acordu cijutoare. Se solicita sprjiin şi primăriei, întrucît după încetarea activităţii ligii, ea va fi
cea
care va prelua constructia': 1• Ajutorul se aprobă, după
ce
arhitectul A. Păunescu întocmeşte un referat care apreciază
·Că locul ales este bun fiind „o poziţie artistică şi cu o perspectivă foarte frumoasi:i. înspre Jiu şi munţi"~".
La 8 iunie 1925, o altu adresă, de această dată
către
Ministerul Lucrărilor Publice, solicita sprijin, aducîndu-se şi
arqumente istorice în motivarea acţiunii, cum ar fi de pildă
faptul cd. „drumul vechilor români pornea de la Dunăre şi în
traseul său urmărea Valea Jiului şi Streiului pînă ajungea
la Sarmisegetuza", traseu pe care „erau semănate castre şi
cule pe care timpul le-a dish us"- 5 , ln aceeaşi zi, primarul C.
Bălănescu cered penlru aceast~1 lucrare, Ministerului Domeniilor, 350 metri cubi de stejar din pădurea Bîlta 26 , iar la 24
iunie se aducea la cunoştinţă ligii din partea Ministerului
Industriei şi Comerţului di s-a aprobat, a se vinde de către
minele de cărbuni Lonea - Petroşani, 60 O~O bucăţi de că:rămidă~7.
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Coordonarea lucrărilor a fost încredinţată inginerului I.
Doppelreiter, care la 10 septl,rnbrie şi 30 decembrie
1925
primetl unele sume de bani de la primăria oraşului2 8 • Anul
u1m5.tor activiiatea se inlen5ifică în condiţiile în care liga primeşte un a1utor de 250 OOU lei din partea Ministerului de Interne''' şi de 40 OUO lei de la Primăria Tg.-Jiu;JJ.
Odatii terminată, cliidirea de lingă digul Jiului este pusă
la dispoziţia Muzeului de istorie şi etnografie, ale cărui colecţii, grav prejudiciate de primul război mondial, se aflau
într-o cameră a Liceului „Tudor Vladimirescu" 31 • ln scrisoarea din W august 1926 a Aretiei Tătărăscu adresată directorului liceului, profesorul Archir Iancu, se spunea: „Domnule
director. zilele trecute au fost terminate lucrările de construire a culei din Crildina publică, unde va fi instalat Muzeul
Gorjului „Al. Şteiulescu". Vă rugăm să binevoiţi a ne preda
obiectele, ce ne-ar interesa şi care au mai rămas din acel
mu:7.l'U, pentru a le putea e)'.pune şi supune examinării
şi
clasării ce 5e va foce de către domnul
Tzigara Samurcaş,
inspectorul muzeelor ţării, carf· va sosi în curînd în oraşul
nostru. InaugurareJ m11zeului va avea loc în ziua de 5 septC'mbrie a.c. ";'~.
Că efortul li9ii a fost încununat de succes, ne stau md.rturic aprecierile eloqioci5e ale vizitatorilor, din care reproduce:J1 pentru frumuseţea ei una. dintre ele : „ln atmosfera de
tain~ şi răcore c! acestui muzeu. îţi trec pe sub ochi la
parlE'r - o interesantă colecţie de vestigii arheologice, gă
site în diferite p<lrti ale judeţului, un număr apreciabil de
ma•rnscrise şi tipiîr:turi religioase, icoane şi alte obiecte sacre cum şi ci întreagă cameră ocupată de zapise şi hrisoave
domneşti în slavoneşte, unele inedite, toate clasate şi catalogate. La etaj vizitatorul poate admira bogata expoziţie de
covoare oltene~:ti a Ligii. lucrate în atelierele proprii
(in
corpul de clădiri al ~colii primare de băieţi din Tg.-Jiu) iar
ca răsplată binen·erilutii, la srirsit din pridvorul culei, frumoasa vedere a Jiului, dealurile cu alesături de vii şi pometuri dinspre apus şi în fund sprf' nord, linia dantelată a mun·
ţilor profilîndu-şi pe ori:rnnt ,. !rfurile cu peruci de nouri pud rati " 3'.
Darea de S<'amă din 1[-29 a ligii arăta că muzeul a fost
~i E·sle în continuare cercetat cu mare interes de numeroşi vizitatori din loa te colţurile ţării, drept pentru care se avea
198
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în vedere un proiect d0 reorgânizare, cu scopul de a se valorifica şi mai mult acesL aşezămînt'\
Li9a Naţională a Femeiior Rumâne din Gorj a luat şi alte
iniţiative valoroetse
peniru conservarea şi îngrijirea unor
monumente istorke de pe raza judeţului. Astfel, pentru că la
Bumbeşti-Jiu, castrul roman·, era într-un grad de distrugere
avansat, a iniţiat măsuri pentru îngrădirea locului, angajarea unui paznic şi începerea de săpături pentru cercetări arheologice36.
La Haia-de-Fier a fosl alcătuit un comitet de păstrare a
Peşterii Muierilor sub pn:'şE:Clenţia Aretiei Tătărăscu, care a
închis cu porţi i!itrarea şi Cl. pus un paznic spre a preveni
deleriorilrea ·. ln 1929 C.S. N1colaescu-Plopşor va relua cercetările, descoperind o ser:e de vestigii paleolitice'".
în comuna Vladimir, locul de naştere al lui Tudor Vladimirescu, casa piî.rink:i:lSci.i a (·roului a fost complet renovată
organizîndu-se un mu:r2u şi o IJlbliotecă, care conţinea cărţi,
documente, stampe, 9:ravuri, fotografii şi obiecte contemporane aµarţinînd Jie lut TudoI, fie pandurilor săi"9 •
Nu :nele ligii este legat df' monumentul Ecaterinei Teodoroiu allut şi în vezent în centrul municipiului Tg.-Jiu.
Pentru cin~lirea memoriei 11e1o:nei de la Jiu", s-a hotărît,
la 17 iulif' 1921, să i SE' riciicP. un monument-statuie şi, în
acelaşi timp cu scirbutorirea centenarului revoluţiei din anul
1821, să-i fie reînhumate în p:.lmîntul natal osemintele' 0 • Ceremonia care a avut loc în ornşul reşedinţă âe judeţ, s-a
constituit într-un moment emoţionant'\ dar monumentul nu a
fost construit, astfel că „mormîntul eroinei era încadrat într-un brîu circular de iar h<l verde, măruntă şi cu fru:noase
motive de fJori"' 2• ln 19~tî, din iniţiativa şi cu mijloacele
ligii, sculptoriţa Milita. Pătrnşcu. a ridicat monumentul, menit
să eternizeze memoria Ecuterinei Teodoroiu": 1•
Cunoscut pe toate meridianele"", marele sculptor plecat
de pe aceste meleaguri, Constantin Ilrâificuşi, este contactat
de Aretia Ti.î.tiir<lscu în H13·1. pentru a executa la Tg.-Jiu mai
multe monumente de artă'', după ce preşedinta ligii făcuse
aceeaşi propunere şi :Mil.i.ţei PiHraşcu'· •
In 1937 puleau fi v5zute în Tg.-Jiu cele trei capodopere
br cÎ ncuşiene : „J:vi asa td.Lt' rii", „ Coloana fără sfîrşi t" şi "Poarta sărutului"' • ln octombrie, ,~celaşi an, Aretia Tătărăscu dona
or:işului, din parteu l.i91i Naţionale a Femeilor Române
Gorj, "Coloana recuno:?tintei" şi "Portalul de piatră", mu0

7
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nicipalitatea c-.ducînd mulţumiri „pentru tot ajutorul acordat
acestui oraş şi pentru tont.'i acţiunea de bine ce aţi săvîrşi
t-0"49.

Liga a organizat, de asemenea, mari serbări culturale49 şi
-a avut în vetlP.Ie construirea unei „Case a gorjenceloruso, cu
scopul de a contribui la emanciparea femeilor de pe aceste
meleaguri.
Au fost editate o sNic dl' publicaţii şi lucrări, din care
remarcăm „Ghidul Gorjului", bogat ilustrat şi cu dense
informaţii-". Capitolul I, intitdc..t „Gorjul ieri", face o prezentare istorică a judeţului. pri v inel primele formaţiuni politice,
pitdce de moşneni, invci.zii şi vizite domneşti, iar capitolul II,
intitulat „Gorj ul azi", e.slc o clPscriere interesantă a judeţu
lui în perioadJ. 1nte~·l:el;cii.
Organizaţia a beneficiat de aportul unui grup de femei
cu mult spirit ck in!ţi<iliv~ şi ci; autentică dragoste faţă de
valorile culturale a Ic &cestor meleaguri, printre care se detaşează activitale<l enc:r;ică a Aretiei Tătărăscu. ln 1929, comitetul ligii era Jor:nd <lin Are!ia Tălărăscu, preşedintă, ~a
ria Sc:1ileru şi Amalia Caril,olu vicepreşedinte, Elena C10. culescn, cnsiPră, Sabina Hasnaş, Sevasta Vasilescu, Elena Vasilescu, 1vlmi<i. I'viilire~,cu, Vntica Ivănoiu, Ecaterina Arhip,
Magdalena Mihail, Ecaterina C:ostescu şi Aurica Frumuşa
n u, membre~· •
Se poate aprecia di.. deşi activitatea desfăşurată 'de Liga
Naţională a Femeilor Române din Gorj s-a desfăşurat în limitele orînc!uirii capi1aliste, ea a jucat un rol important în
viaţa judeţului, pr_;n or(1<mizarea a numeroase acţiuni valoroase, pe linia conservilrii fondului istoric şi cultural autohton. Realiz[irile ei rărnîn pînă RZi puncte de atracţie ale Gorjului şi vin să înli:îreasră încă o dată sublinierea făcută de
tovarăşul Nicolae Ceau:;escu. cu privire la rolul femeii
în
istoria României şi amene că ,,femeile nu au făcut cu nimic
·mai puţin clecît au Hicut bărbaţii în diferite împrejurări
grele"'".
Activitatea ligii demonstrează faptul că de-a lungul secolelor, căli:iuzite de nobilele st·ntimente ale dragostei de glie,
femeile din ţara noastră aa dat dovadă 'de mult patriotism,
'Situînrlu-se la înălţimea momentelor importante pe care le-a
'triiit întregul popor român.
2
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CONTRIBUŢII

LA O INCERCARE DE ISTORIC

PENTRU INCEPUTURILE
„TARAFULUI GORJULUI"
ADRIAN POPESCU

Penh u cei care, astăzi cu o obişnuinţă firească aşteap
t.J. reprezentările artistice ale ansamblului profesionist de
cîn tece şi dansuri „Doina Gorjului", poate că interesează
mai puţin alambicul în care s-a cristalizat. Cert este că apariţia lui în anul 1969 a constituit o unanimă apreciere a forurilar culturale de specialitate, că acest lucru a consimţit
pe mPrit o activitate îndelungată cu solişti şi instrumentişti
de primă rnînă şi cu un repertoriu gorjenesc reprezentativ,
care a stat în atenţia întregii ţări, depăşind chiar graniţele
patriei.
fenomenul muzical folcloric gorjenesc îşi are originea
în li:npuri foarte îndepărtate, caracterizîndu-se printr-o notă
de originc1litate şi un specific care nu a făcut altceva decît
a intregit în unitatea lui folclorul muzical românesc. Părerea
nu ne ap,nţine numai nouă ci îndeosebi unor specialişti de
renume din diferite sectoare şi perioade de activitate : sociolo~1i (H.H. Sthal),
esteticieni (Gr. Zmeu), muzicologi (C.
lir~tiloiu, H. Brauner, Tiberiu Alexandru, Ludovic Paceag),
folclorişti (G.N. Dumitrescu Bistriţa, Gr2gorian, Alexandru
Am,:ulescu_;. dirijori (N. Novac, Constantin Busuioc, G. BaraLance3j. solişti de muzică populară, cu preocupări de cercetare şi interpretare a cîntecului popular gorjenesc tM. Tă
nase, M. LiHăreţu, Gena Bîrsan, Polina Manoilă, Maria Ciobanu, Maria Apostol).
Iată pentru ce, firesc gîndul nostru a fost, plecînd la această lucrare de a descifra cîteva etape din lungul drum
al devenirii artistice al acestei formaţii gorjeneşti. Nu o să
ne oprim la manifestările singulare, ci în special la perioada
formelor organizate, de spectacol muzical-folcloric şi pe care
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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·am indentificat-o în existenţa şi activitatea numeroaselor tarafuri de lăutari din Gorj. Nu ne putem hazarda în a face o
stiitistică exactă a numărului acestora, prin timp, la noi sfră
.bJ.lînd duar cele mai renumite, dar şi acestea dintr-o perioadă n:1 p1ea îndepărtată comunicate nouă de anumiţi informatori. Poale că un studiu mai aprofundat al documentelor de
arhivă a1 putea să ne întregească cu o mai mare exactitate
labloul .:e1 cetării noastre.
r aratu.rile de 1fotari erau formate dintr-un număr restrîns de instrumentişi, ( 4-5) avînd diferite variante de alcă
tuire prin combinarea următoarelor instrumente: vioarf.1,
braci, cobză sau chitară, bas (contrabas) şi cîntăreaţă. Se pare, după aJirmaţia unor lăutari bătrîni că basul ar fi fost introdus după primul război mondial, printre primii folosindu-l
Gheorghe Luca din Băleşti, şi Constantin Bobirci din Bîrseşli,
Ion Pip2r din Arcani şi Matei Tambu din Tîrgu-Jiu, ultimul
fiind solicitat şi la unele ilustraţii muzicale ale filmelor mute
de pe atunci, ce rulau în sala Căldăruşe.
Tot Llainte de 1900, lăutarii folos2au corzi din mătase
·de borangic, cele de maţ sau metalice fiind introduse mai
tîrzi u, iar în loc de sacîz se folosea tămîia sau răşina 1 •
1n cecea ce priveşte repertoriul, cîntecele des folosite
erau: balade (azi mai puţin uzitată), pentru care nu erau folosito cîntăreţele, ci numai blrbaţii, doina şi sîrba, cîntate la
·difonte ocazii, petreceri sau aniversări de peste an.
După cel de-al doilea război mon:lial survin schimbd.ri
esenţiale în componenţa tarafurilor. Rînd pe rînd, se introduce aco1deonul în pofida chitărilor, pe care îl preiau deobştP femeile, ele fiind totodată şi soliste, iar repertoriul lor
va fi puternic influenţat de emisiunile radio şi imprimările
pe discuri.
rnfiinţarea căminelor culturale dă posibilitatea creării
unui cadru organizatoric mai exact. Se constituie tarafuri ale
.ac0stor uaităţi culturale şi nu greşim dacă afirmăm, fără a
spune o cifră exactă, că ele vor activa, în Gorj, aproape pe
lingă fiecare cămin cultural. Repertoriul capătă noi contururi prin abordarea cîntecului nou, iar taraful devine participant direct la activitatea social-culturală a noilor realităţi
(sînt prezente în campania de alegeri, în sărbătorirea marilor
even!mente politice ale ţării etc.).
In martie 1949 ia fiinţă sindicatul artiştilor profesionişti
clin Gorj al cărui preşedinte era Nicu Novac, şi la care se
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inscrises0rd. toţi lăutarii şi cîntăreţele din judeţ. Avînd Ia dispoziţie peste 800 lăutari din Gorj, sindicatul hotărăşte înfiinţarea unei orchestre de muzică pdpulară gorjenească. Tot în
acest timp în ţară, se constituie în acelaşi mod orchestra
populară „Barbu Lăutaru'' din Bucureşti. In acest sens se organizează două concursuri de admitere la fGlstul cinematograf Căldăruşe din Tîrgu-Jiu, care constau în : o probă individuală de interpretare şi o probă de interpretare cu o formaţie din Tîrgu-Jiu.
:n urma probelor, sînt selecţionate 80 de persoan~. instrumentişti şi solişti vocali de muzică populară, care reprezenlau toc.te ZOIK'le Gorjului şi cele mai valoroase prezenţe
de s2nsibilitate artistică.
Crcutatea omogenizării acestui numeros colectiv era
compensută de existenta unei native autenticităţi. De asemenea, a fost necesar ca organele locale să asigure Cil membriL
acestei prime formaţii să servească masa la cantina oraşului
şi să Jocmască la hotel. Iată, ce ne mărturiseşte despre această µei ioadă chiar dirijorul şi organizatorul Nicu Novac : „La
prima repetiţie mi-am dat seama că misiunea mea este destul de dificilă. Fiecare instrumentist cL1ta aceeaşi melodie
dată. sub influenţa zonei în care trăise şes, dt:al sau munt:'. Am fost nevoit să cercetez mai mult timp materialul muzical din Gorj, să-I selecţionez, (eu însumi fiind viorist), şi
să-I transcriu pe note. Astfel, au luat naştere piesele orchestrale ; hora şi sîrba din Tism:rna, sîrba de pe valea Tismanei.
hora şi sîroa de la Cîlceşti, de la Peşteana, Băleşti, Cărbu
neşti, Logrcşti şi altele. De altfel, un bogat material de folclor muzical gorjenesc interpretat de Taraful Gorjului l-am
depus la Centrul de îndrumare a creaţiei populare şi al miş
cării artistice de masă Gorj în anii 1977-1978. In transcriere
la repetiţii eu cîntam primul cu vioara, iar ceilalţi după mi-ne, învăţîndu-i atît degetaţia, cît şi arcuşul. Exerciţiile, duse
ele multe ori pînă la epuizare au făcut ca în 2 săptămîni să
putem şlefui un program bine sudat. Surpriza prezenţei unui
număr atît de mare de muzicanţi şi a unui program bine conceput şi frumos interpretat a fost receptată de public cu entuziasm. Acest lucru m-a hotărît să îmbrăţişez cariera de dirijor, pentru care m-am pregătit permanent".
Ai treilea concert a fost prezentat 1:1 Uzinele mecanice
Sadu, unde, ca invitaţi au participat şi reprezentanţi ai Institutului de folclor din Bucureşti, care au apreciat origin>twww.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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litatea acestei formaţii şi drept recompensă, au acordat suma
de 5[) OuO lei pentru cheltuieli de masă şi cazare, iar în luna
mai, întreaga formaţie a fost adusă la Bucureşti pentru a prezenta concerte la marile întreprinderi, printre care şi Uzinele
„2J August". Mai mult, pentru oamenii de artă, s-a prezentat
la sala Dalles un concert de gală şi firesc, au urmat numeroa.se imprimări radio.
in 19.)0, Taraful Gorjului capătă girul de persoană juridică si o subvenţie de 2 milioane lei anual din partea Comitetu bi p~ntru cultură şi artă din Bucureşti. Cu această ocazi(' se organizează primul turneu în ţară de 45 de zile, turneu
i n.cum.mat de succes, atît pe linia prezentei artistice, cit şi 'i
reelizărilor financiare. Din 1950 şi pînă în 1968, cînd, prin
noua împărţire administrativ-teritorială, se reorganizează şi
.activi latea Tarafului Gorjului, drumul acestei forma\ii c11noaşte alte şi alte prefaceri demne de scos în evidenţă, pri!l
contribuţia celor ce vor şi au putinţa s-o facă.

NOTE:
1

Comunicate

n:mă

de

Nelu

Bobirci,

Tîrgu-Jiu.
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MODIFICARI tN PfilSAJUt GEOMOKFIC
AL MOTRULUI MtJtOCIU
CONSTANTIN SIBINESCU

Regiunea pe care o prezeentăm este aşezată în partea
·de nord-vest a provinciei istorice Oltenia, de o parte şi de
<1lta a văii Motrului, între localităţile Cătunele şi lnsurătei,
aparţinînd judeţului Gorj.
Din punct de vedere fizico-geografic regiunea noastră se
încadrează marelui ţinut al Subcarpaţilot Getici (care, ca unitate maJoră cuprinde tot teritoriul dintre Dîmboviţa şi Motru, poala Carpaţilor Meridionali şi rama Piemontului Getic}.
:t-.·Iergînd şi mai în profunzime, constatăm că ne aflăm în extremitatea vestică a districtului Subcarpaţilor Jiului (între
Gilort şi Motru), deci ne aflăm în zona de contact dintre Sub·
carpaţii Olteniei şi Podişul Mehedinţi, ce pătrunde către nordvest, între Motru şi Drobeta Turnu-Severin, barînd desfăşu
rarea pînă la Dunărea Subcarpaţilor.
Limita nordică a regiunii o constituie linia convenţiona
!iî cctre ar uni localWiţile Dealu-Viilor - Cătunele - Roşiuţa
d1o' pe Valea Motrului. Nu putem spune că această limită desparte două unităţi naturale bine individualizate din punct de
vedere geografic, ci este o limită a orizontului local.
Limita estică este mai bine individualizată din punct
r10 \'edere fizico-geografic, apărînd ca o linie ce uneşte cele
mai mari înălţimi ale dealurilor : Cervenia, Poiana Borcii, Comoristea, tocmai cupăna de ape dintre Ploştina şi Lupoaia.
Limita sudică ar fi constituită din linia convenţională ce
urmează pdralela localităţilor : Noapteşa, Boboiceanu, Ripa
ele Zcgujani, Insurăţei.
Limita vestică este mai greu de conturat, corespunzînd
meridionalului care taie localitatea Dealul-Viilor, Valea pîrîuh1i Jupea, interfluviul dintre văile Jupea şi Peşteana şi
-interfluviul Peşteana Copăcioasa.
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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0;.~ci zona în care ne încadrăm nu apare ca o unitate geograiic<l bine conturată ci a fost aleJ.să în raport cu subieciul
clat. --- Regiunea de care ne ocupăm, făcînd parte din Dep1esiunea Getică care din punct de vedere geologic cuprinde o
succesiune de strate, de la Cretacic pînă la Cuaternar. Depozitele geologice aparţinînd seriilor : Eocen, Oligocen, Mioce-n,
Pliocen la care se adaugă depozitele superioare aparţinînd
Cuaternarului, reprezentat prin depozitele detritice de terasă,
constituite din pietrişuri şi resturi de depuneri ce aparţin
Cua tr,rnarului.
fiind amplasată la contactul - Subcarpaţilor cu Podişul
Mehedinţi, prima şi cea mai însemnată trăsătură morfologică
ar fi aceea a existenţei a o serie de dealuri care încreţesc
scoarţa zo'.lei. In ansamblu avem de a face cu o cale larga
pri11cipaHi (valea Motrului) pe care se altoiesc o serie de piraic> repezi (care în marea lor majoritate sfîrşesc prin a-şi
crea aşa-numitele conuri de dejecţie pe care apele se împrăştie înainte de a se linisti în matca rîului colector). Mai
toate pîraele izvorăsc din cele două interfluvii care însoţesc
valea şi pe care activitatea comună a factorilor endogeni
(tectonica) şi exogeni (apă, vînt, aer, etc.) au sculptat o seri0 de forme morfologice în mare parte conservate şi azi. Ne
referim la cele două niwle de eroziune (350-400 m şi 300-140 m) care sînt situate pe coama dealurilor şi la cele cinci
tPrase care coboară tot mai jos către firul apei (terasele de
120-130 m; 80-90 m; 40-50 m; 18-20 m; 10-12 m). Jos.
la ba'cl dealurilor, rîul îşi creează cea mai nouă treaptă (este
vorlla de nivelul de luncă 3-5 m).
Interfluviile au în general o orientare nord-sud sau NV-SE. din ele pl-cînd o serie de culmi între care se insinuiază
oqaşele ce coboară vertiginos către Motru.
l'utem afirma negreşind că în rnndiţiile unei albii largi
cn numeroase terase în sectorul Cătune - lnsurăţei. valea
J\ lotrului are fizionomia unei depresiuni erozive joase carn
nu este altceva decît o prelungire nord-vestică a depresiunii intracolinare Tîrgu-Jiu.
Principala caracteristică a zon0i o formează constituţia
din roci puţin rezistente care nu conservă bine relieful (marne, ar~;ile, nisipuri, pietrişuri, etc.). Tocmai existenta unor
asemenea roci a permis rîului crearea depresiunii alunqitfl
NV---SE pe rîul Motru pe care am hotărît s-o denumim Depresiunea Dealul-Viilor - Insurăţei. Pe fundul acestei depre-
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::siuni 1îul Motru meandrLază puternic avînd posibilitatea
si~-~i schimbe necontenit cursul.
ln ceea ce priveşte dealurile, ca urmare a rocilor slab
rezistente din care sînt formate, au fost foarte mult fragmentate de apele temporare. Numeroşi martori de eroziune
dovedesc existenţa suprafeţelor de nivelare. Agenţii exogeni
~i-au manifestat acţiunea pe un relief creat de tectonică dar
care n-a fost prea stabil, modificîndu-se continuu, îndeosebi
ca urmare a mişcărilor neotectonice.
Ceea ce este caracteristic pentru zona Motrului ~ste puternica dezvoltare a unor organisme torenţiale în stare să
roadă cu putere, sJ. acumuleze continuu şi să dea naştere
-<J.stfel unui microrelief nou cunoscut sub numele de terasă.
Motru} este un colector care există începînd din post-Risiin .Ca urmare, el şi-a putut crea tot numărul de terase l6),
de la cea de n0-130 m şi terminînd cu lunca în curs de stau liza re.
l'entru sectorul studiat sînt depistate toate nivelele de
'ternse, însâ exlensiunea şi mărim: a lor ca şi gradul de conservare este diferit. In general, el2 apar pe ambele maluri
ale I'vlolrului, î:isă o exprimare clară şi o cons:'rvare avansată
SE' c0nstat0. pe malul drept între Păpeşti şi 1nsuri'\ţei.
Procesele geomorfologice actuale sînt o continuare a celor ca1e au avut loc în timpul etapelor preholocene, ele constituind o verigă de legătură cu cele care se vor desfăşura
în viilor. A;1a!iza lor permite să se prevadă direcţiile de dezvoltare morfologică viitoare şi căile de remediere. Geneza
proceselor actuale este strîns sudată de conlucrarea factorilor climatici, floristici, geologici, etc. Ele sînt împărţite în
"doud. cat:::gorii principale : permanente şi temporare.
Pe lingă procesele actuale naturale, caracteristica zonei
-0 constituie modificările aduse de activitaea umană cu scop
·economic.
Substanţele minerale utile întîlnite în zonă (cărbunii) au
I~'icut posibilă schimbarea peisajului în mod radical.
In bazinul Motru cele mai importante perimetre carbo·nifere sînt : Horăşti, Roşiuţa, Lupoaia, Leurda, localităţi ce
-c1u sufcrit modificări în peisajul natural prin amenajările fil'Cilte în vederea exploatării cărbunelui în galerii.
Stratul de steril de deasupra cărbunelui fiind în unei<>
locuii de 2-3 m, iar înclinarea stratelor de cărbune nefiind
>mai mare de 5-10°, exploatarea cărbu:ielui în cariere este
211

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

uşoară. Cărbunele din această zonă este rl2 ";:rstil
Daciană şi Levantină-Inferior, fiind prins între argile, marne
şi nisipuri uşor de înlăturat.
Ca urmare a descoperirii şi valorificării industriale a
cărbunelui din bazinul Motru a apărut oraşul Motru pe malul
s! îng al pîrîului Motru în vecinătatea dealului Ploştina. ln

extrem de

prezent el este cel mai important centru al industriei căr
hunelm din judeţ, fapt care explică creşterea rapidă a populaţiei sale. In anul 1970 numărul locuitorilor era de 10 824
faţQ. de 3 664 locuitori cit avea în 1966. Oraş nou, Motru s-a
format din popula~ia venită din s2t2le vecine san din alte
judeţe a!e Firii şi a crescut îndeos::bi tot pe seuma acestora 1
dovadr. este sporul migratoriu care între 1966--1~70 a însumat circa 3 OOO locuitori. Populaţia oraşului în anul 1977 atinqe 17 50'.) locuitori, iar h 1979 - 21 [()0 locuitori. Penlru
asic1nrarea unor condiţii d2 viatil. cit mai bune minailor au
fost construite zeci de blocuri cu apartam,-·nte confortabile.
spital, policlinic!î, cinematograf. casă de cul1ură, un important grup şcolar, cu profil minier, şcoli generale, manazine
etc. ; cleci a fost creat un oraş nou capabil să r;:Jsp:mdă necesitfîti lor locuitorilor lui.
Oraşul Motru va deveni un însemnat centru urban în
pNspc>ctivă fiind principalul coordonator al activităţii miniere al nnuia dintre cele mai bogate bazine carbonif2re din ţara
noastră.

fotreaga zonă este străbătută de şosele moderne, cale fecu punct tnminal în fiecare exploatare, benzi transportoare pentru cărbune etc.
Exploatarea cărbunilor în cariera Lupoaia a impus transportu] sterilului în lunca rîului Motru, necesitînd pentru ac<>asta construirea unei benzi transportoare de capadtat.E~
mare cu linie dubrl de la locul de extracţie pînă în satul Valeo. PPrilor, pe o lungime de peste 10 km. Pentru acf'asta fl
fost af'cesară strfipungerea dealului dintr0 Lupoaia şi Valear, H11'1stirii creîridu-se un tunel de circa 4'JO m lungime.
:Viodificări important: îri peisaiul geomorfologic al zonei
detc=-rminl. crearea haldei din st,..,rilul r0zultat în turna exploatării cărburielui. caro în final V'l ocupa cirra 610 h:i în lunca
rînhi Motr11 nr' malul stînq, avînd o înălţime de 80-90 m şi
fiind oricnt;:ită pe dirPCţia N-S.
Prezenţa haldei în lunca actuală a Motrului pe p0rţiunea
cit s-a reaEzat a dus la modificarea climatulni local şi. c:::>·
rată
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•respunzător,

a florei şi faunei locale, halda fiind aşezată ca
,un scut în calea aerului rece ce coboară primăvara tirziu pe
valea larg deschisă a Motrului. La scutul haldei, nucul şi
.aJle plante iubitoare de căldură care nu pute„u da roade în
·aceasta zona şi-au yăsit mediu prielnic de dezvoltare.
De asemenea, modificări însemnate în peisajul zonei pot
fi considerate diminuarea altitudinii dealurilor (în prezent
acoperite cu păduri de stejar) prin exploatarea cărbunelui şi
transportul sterilului, în halda.
Sci:"limbarea cursului rîului Motru din zona localităţii Că
•iunele pe direcţia N-V şi apoi S-E pentru a ocoli halda, pe
lîngd. lucrările de canalizare a Motrului propriu-zis, a presupus canalizarea tuturor torenţilor ce coboară de pe dealurile
«lin stinga Motrului, realizîndu-se o reţea de canale diriji:ltci
spre riul Motru prin două canale colectoare ce au fost con.s! ruite paralel cu şoseaua Motru - Baia-de-Aramă.
Datorită exploatării în galerii a cărbunelui prin tasarea
stratelor s-au produs crăpături adînci în dealurile din zonă
-Oînd un aspect dezolant plantaţiilor de pomi fructiferi şi pă
·<lurilor. Aici, ca şi în alte locuri, trebuie intensificată activitatea de rem2diere a proceselor actuale declanşate.
Acestea sînt doar cîteva dintre modificările peisajului
J\ Iotrului Mijlociu realizate cu contribuţia oamenilor, pînă în
,prezent.
Investiţiile prezentate în Proiectul de Directive al Con·gresului al XIII-lea al P.C.R., prevăzute pentru judeţul Gorj
;în cincinalul 1986-1990 vor contribui cu siguranţă la dezvolttarea acestei zone.
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ACTIVITATEA

POPE§CU-VO!TEŞTI

Dr. ILIE V. 1-IUICA

Am avut norocul să intru în posesia arhivei Voiteşti
printr-o fericită întîmplaw.
Elena Luna Voiteşti, soţia profesorului, m-a rugat într-o
zi din Loamna anului 1962, să-i ajul la o serie de treburi gospod~ueşti. M-am prezentat 1.1 adresa indicată o casă cu
curte si grădină sltuatJ. undeva în Colentina, spre Vi'tdurea
J\ndro:11chc al ctirei prnprietar - pe nume Vasilescu, fusese
ş::>feruJ de teren al lui Voiteşti.
Li curt·:>a casei, Ilena Voiteşti mi-a arătat patru sac>
plini, pe c:,re m--a rugat să-i transport în funclul grădinii şi
s:J le rlau foc. Am întrebat ce se află în saci şi la răspunsu!
.c.;.'îu c~ sînt rnmrnscrise ale profesoralui, am rămas uimit. ui1indu-;nd în saci, am văzut cărţi de specia:itate, folografii
hJ.rn. acte etc., etc. Am spus El2nei Voiteşti că am săvîrşi o
qreşea16. de neiertat şi am rugat-o să lase în seama mea cei
p:1tru saici.
Materialele rămase de la savant au luat drumuri diferite
unele au fost trimise la Universitatea din Cluj, unde Voiteşt1
a fost profesor de geologie şi mineralogie timp rlP 18 ani. altele la Facultatea de Geologie din Bucureşti, unde a fost pro
fesor între anii 1936-1941, o parte a fost remisă Institutului
de qeologie şi geofizică din Bucureşti, care l-a avut ca director î11 anii 1930-1931 şi, în fine, cele mai multe, legate de
activitatea din judeţul Gorj, vor fi d~puse pentru a fi expuse
în casa memorială d~ la Voiteşti. Dintre aceste documente,
prn~·int cîteva care mi s-au pJ.rut extrem de interesante pentru întregirea Utlei im:i.gini atît de luminoase şi omenoase,
caro a fost aceen a profesorului Voiteşti.
:1'-1ai întîi aş dori su arăt că în anul 1930, datorită unui
duel politic între capii partidelor, duel care a avut urmctri
r~efaste asupra funcţionarilor de. stat din diferite ramuri de
214
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.activitate dar mai ales din invăţămint, şeful guvernului N. lorf.ja - a emis o lege prin care inten;icea cumulul funcţi
oOntlrilor care activau in două centre urbane capitale de provincii. Prin ace&stă lege, guvernul Iorga ţintea în Al. Tzigara
Samurcaş, şeful poliţiei, şeful arhivelor statului şi profesor
Ja universitatea din Cernăuţi.
Legat de această lege care viza pe anumiţi potentaţi ai
•-0poziţiei, dar lovea şi oameni cu totul nevinovaţi (cum este
<:dZUl Voiteşti), redau adresa Ministerului Instrucţiunii publi-<:e şi al cultelor din 6 noiembrie 1930, prin care profesorul
Voiteşli este somat să opteze fie pentru funcţia de director
-al Institutului geologic din Bucureşti, fie pentru cea de profesor la Universitatea din Cluj.
Domnule profesor,
„ln conformitate cu art. 2 din legea cumulului, care interzice a a·,,rea
plătite de Stat în două oraşe deosebite, sinteti rugat a opta, pînă
la I O noiembrie, pentru Institutul geologic din Bucureşti sau Facultatea
<I~
~tiinţe
din Cluj.
In cal contrar veti fi considerat demisionat pe ziua de 15 noiembrie,
·<l'.n oliciu, de la unul din locuri".
Ministru,
N. Costăchescu
· '..! functii

teşti

In continuare voi reda adresa prin care profesorul Voisi-a cerut dimisia, datată 30 XI 1930:
Domnule Ministru,

„Adinc recunoscător pentru distincţia ce mi-ati acordat in martie a.c.,
încrellm\îndu·mi conducerea Institutulni geologic, directiune care ma
··onorat mult, ea încununînd o activitate geologică de peste 25 de ani, in
cari• timp am dat la lumină mai bine de 100 de lucrări geologice asupra
Romimiei, mă văd insă siJ;t din cauza imp~ejurărilor vitrege în care mă
· gă~esc fată de Ministeru! instrucţiunii publice şi al cultelor, a vă pune
la clbpoiitie demisiunea mea din acest post. Iată pe scurt şi aceste împrejmiiri.

Nu se scursese nici o lună de la instalarea mea ca director al In:;titutului ~eologic şi domnul Ministru al instrucţiunii publice, prin adresa
nr. 5[)7~!2/5.IV.1930, mă somează, pe baza art. 1 din legea cumului din
1 iulie 1r;30 să optez, „în cel mai scurt timp", ori pentru funcţiunea mea
de profesor la Cluj, ori pentru cea de director al Institutului geologic din
Ikcure.~ti.

La L.1 aprilie am răspuns domnului Ministru de instrucţie că ace~t
.articol este inaplicabil in cazul meu şi că de obicei profesorilor specialbti li ~e aplică art. 2, care le permite a avea şi o catedră în invăţămint,
< ::u reslricUa de a avea catedra în aceea~i localitate, adăugind că, in ace-
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iaşi Cdtegorie se gd.sesc numeD~i profesori ele la cele patru universităti
ca ~i de la celelalte şcoli superioare, care au funcţionat de ani şi functio.
nea:cti ~i astăzi, fără ca Ministerul să-i fi silit pînă acum să opteze şi că
inleleg ca această restricţie să mi se aplice şi mle, cel mai nou caz, numai ciupd. ce ea se va fi apl.cat tuturor acestor cazuri exhtente şi oine
cuil'lscu te Ministerului.
i'u\in mai tir.liu ~i tocmai în timpul cînd mă găseam plecat peste grnnilci, Cil delegatul Ministerului de instruire şi al Universităţii din Cluj la
Congresu] de geologie aplicată de la Liege şi la serbările centenaruiui
Societiilu Geologice Franceze, Ministerul instructiiunii, prin adresa nr.
se1Ci6/:!1 iunie a.c., se adresează Facultăţii de ştiinte din Cluj ca să-mi
pună ln vedee:-e ca, în termen de 30 de zile, să mă con'ormez de data
aceaslil - art. 90 din legea Invălămîntului superior din î92H, care nu adude Cil membrii corpului didactic universitar să aibă func\iuni permanentt• retribuite de Slat în a:ta localitate decit cea în care îşi au catedra
~i care 1i obligă efectiv să-şi aibă locuinţa unde-şi au catedra.
facuitatea de ştiinte, prin adresa nr. 1656 '4 iuLe referă că: fiind în
mis:une oficială. în străinătate, nu-mi poate fa-::e cunoscut in termenul
<::erut con\inutul ilcestei adrese.
I1lilpoiat din misiune şi luînd cuno~tinţă de continutul ei, la 14 nu.
gust, m.iresez Facultătii de ~tiinţe din Cluj un memoriu prin care pe scurt
arătam urmi:toarele:
I. Ci această lege n-a fost apl"cată niciodată pînă azi la niciunul din
nume;oa~ele cazuri cun·Jscute de ani de zile la unh·ersitătile din Bucureşti,
!u',i, Cernăuţi şi Cluj.
2. Ci nu numi.li re,tricliunea „domiciliului fartat" cerută de partea
pr'm'l i1 a:c'S~Ui articol şi care nu face decît să reproducă art. 2 din legeil <u:nulului, nu s-il aplicat niciodată la numeroasele cazuri existente
la noi. dilr în străin'\tate, unde grija pentru bunul mers al învăţămintului
supp,·ior este tot ilt t de mare ca la noi, această restricţie, exceptînd Fran.
ta, nu exislii. Am cilat şi două cazuri luate la înt'mp'are: Pnfesorul de
minera!ogie Buttgenbach de la Universitate:i Liege, care locueşte la
Bruxelles şi Profesorul de minerologie Duparc de la Geneva, care locuie',te î;1 Fran\il, fiiră ca prin aceasta prestigiul im ăţămîntului să sufere
CU CE".·a.
J. C.ă este nejust a admite cumulul pentru unii - cei din aceeaşi Io·
c.'li:tate - şi a-l interzice altora, cînd ei îşi fac datoria tot aşa de bine
şi cind se ştie că din cauză că mai toate oraşele mari, cu tendinţa lor
de a a·"ea clădiri mari şi chiar palate, accesibile numai instituţiilor fin:tn·
clare şi comerciale, funcţionarul, ~i în special profesorul cu salariul său
de mizerie, a fost silit să migreze din ele in satele şi ora~ele vecine, la
depărt0.ri uneori foarte mari, mijloacele actuale de comunicatie, şi multiple şi rapide, dînciu-i cu uşurintă posibilitatea îndeplinirii conştiincioase
a d<itoriei. Clauza „domiciliului fortat" a devenit astfel un anacronism de
neinlele5 în ţările occidentale şi o CO'lsider de neînţeles şi la noi unde
profesoru! universitar, plătit cu leafă de mizerie, nu-şi poate îngădui nici
chiar un trai omenesc, necum să se poată tine în pas cu progresele ~pe
ciillitf: tii sale. Şi ne mai mirăm că ţara este plină de specialişti străini,
cînd speciali~tilor noştri astfel salarÎ'l:ati. li se interzice de a-şi valorifica
~liinta ~1 în alte localităti decît acelea unde-şi au domiciliul ; ori că se
rid ir ă \'Oei ca cea de la o întrunire din anul acesta la Craiova, prin care
se acu.i:ci universităhle că n-au făcut nimic pentru nevoile sociale, cind
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la o cunii parte din specialiştii universitari, prin clauza domiciliului fortat, li ::.e interzice posibilitatea de a-şi valorifica puterea lor de muncă.
Ca răspuns, Consiliul facultăţii de ~tiinte înaintează Ministerului acest
m<'rlloriu însotit de hotădrea luată în şedinta din 31 oct., p:·in care mi se
<1corc..lii un concediu de un an pe care ii supune aprobării Ministerului.
Ministerui instruc\iunii însă, fără a ţine seama de această încheiere, se
m:reseu1b. clin nou Facultăţii de ~tiinte din Cluj cu nr. 142598/30 oct.,
atrăgî1J1"lu-i atenţia ca să-mi pună în vedere a răspunde la s::>matia adre~ată, :n c onfo: mita te cu articolul 90 şi art. 91 --- de data aceasta se adaugă şi ''rt. 90 ~'i anume, citez, „spre a se putea îndeplini formele de
trir:litr>1 e înaintea comisiunii de judecată, C'I să fie scos din învăţămint·'.
Dh; această adresă cred că reiese, în fine, clar ceeace se urmăre-;;te
ele Mini5terul instruc\iunii prin aceste somatiuni, ca şi rostul de ce n-au
primit a5tfel de somatiuni decît foarte puţini dintre ceilalţi colegi şi aceş
tirt acum în urmă de tot.
Cik\ a zile numai ele la această somatio, primesc personal de la Mini:;terul lns<ructiunii aclre~a nr. 149783/6 noiembrie 19'.'.0,
plecată rlin
Bucur„~ti în ziua ele 7 XI, sosită la Cluj în 8 Xii şi di,tribuită în ziua de
9 XI prin care slnt: „rugat a o;Jta pînă la 10 noiem'1rie pentru Institutul
gE'olo1ic din Bucure~ti, sau Facultate::i de Ştiinţe clin Cluj". ln caz contrar
\oi Ji consir!'.•rat clem:sionat „pe ziua de 15 no;embrie din oficiu rle 13
unul din locuri".
Jn aceea~i zi am telegrafiat min;s!Nului că „aCTPptînd demnitate:i de
director al Institutu!ui gec>logic, n-am înţeles niciodată să ren•mţ la ::atedra mc•a de la Cluj unde locuiPsc. Ia;- în ziua de 14 noembrie, prin cererea î:<regislrată la nr. 154231/14 XI, am confirmJt acea ,tă telegramă
r;i'.;pu:1:0 lJ a'.i ,·cs11 nr. 149783, indicînd că e:i arată că optez pe11tru catedra de Li Cluj, 111 care n-am în\eles niciodată să renunt.
De.,igur însă că nu s-a aşteptat spre a se lua în considerare răspun
~uJ dat, căci în Universul de miercuri cu nr. 282113 noembrie, a aparut
o infor:natie cu următoru! con tinut: Ministerul Instructiunii în con for.
mitate cu dispoziţia luatil de a ap'.ica legea cumulului în învă\ămînt, :t
hotiirît urm!itoarele: Se consideră demisionat pe ziua de 15 noembrie
donmul profesor Popescu Voiteşti. titularul catedrei de geologie şi paleontologie de la Facultatea de ştiinţe din Cluj, rămînînd numai director
al Institutului geologic din nucureşti.
Stilui acestei informaţii nu lctsă nici o îndoia'ă asupra existentei unei
deciziuni ministeriale de aceia~i formă şi confinut, după cum nu mai lasă
iarăq indoiaJ.1 asupra luării acestei deci7iuni înainte de data stabilită
P"ntru răspunsul cerut, căci numai a'.·a a putut fi publicată de ziarele
apărute
miercuri d'm'nea\a.
Domnule Ministru,
în::loială că acestea toate constituiesc un ş·r de acte de persecu~ie p'.~rso113lă ca~e nu ar putea stînjeni decît într-o mică m.1-mră activ itat·~a m~a ştiln 'ifică, ma'. ales cînd avem o justiţie în Ţara Românea~că
care. clc-~i r:u întîr i,~rea necesară mă va reintegra în drepturile mele dP.
prufes.„-, l\'1 nisle:·ut in;tructiunii a. înd cunoştinţă nu numai din răspun-

FiirJ

surile mele c!i n-am înlele.> n·c;odată cd. renunţ la catedră.
Intri5tarea mea cea mare Domnule Ministru, este că p;·in această deci;:;e a :·.Enis'.erului Instrucţiunii, sînt silit a vă pune la dispoziţie demisi·
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'·'Unea mea şi prin aceasta a întrerupe î:iceputul de reorganizare ştiinti
fică ce inf;ripasem la Institutul geologic. Desigur că aş fi putut :ipta
;pentru postul de director al Institutului geologic spre a putea desăvirşi
-acest început, dacă aş fi avut asigurată stabilitatea pe mai mulţi ani în
vi!tor.
Dar cum eu am vîrsta de 54 de ani (la 18 noembrie) şi 31 ele ani la
pen~ie de Stat împlin'.ţi, ori ~i care dintre titularii viitori ai Ministerului
de industrie, m-ar fi putut scoate imediat la pensie din oficiu, rămîn!nd
asllel fard. nici un sprijin material decît pensia, pe cînd catedra îmi în. gi'\duie acrvitatca pînd la 70 de ani. Ministerul de Industrie putea •n.;Ci
~i1 pre :'e aceasta printr-:> lege nouă de organi7are a Institutului geolo. gic, ~i a~a legea veche, din 1 C:05, nu mai core·'pll!1de organizării sale actuale ~-i cu această o::azie s-ar fi putut dispune ca pensionarea din oficiu
a neologilor şi chimiştilor-şefi, în majoritate profesori universitari. să fie
f5culi:'t ca şi areea a profe~orilor universitari. la vîrsta de 70 de ani.
Sr> 1!1cr>a ~i un ac:t de r'reptate acE'stîr speciali~ li di,tin~i şi se asignr,1 şi continu;tatea muncii în această inst'tutie de înaltă cultură ştiin
titică. atîl de folositoare şi g2ologiei tării şi economiei noastre naţionale.
Un c1stfel de proiect, a c5rui copie o alătur, a fost prezentat domnului
M'ni,tru Manoilescu.
.
Cu regretul în suflet de a nu fi putut aduce la îndeplinire decît o
parte ~i numai ca începuturi planul de reorgan;zare ce făurisem pentru
Tn~li tutui geologic al României şi multuminclu-vă cu recunoştintă pentrn
încrede.-ea ce mi-ati acordat onorîndu-mă cu conducerea sa, vă rog să
:pr:miti, Domnule 1'-f:nistru, odată cu devotamentul meu şi exprimarea
s•_,ntirnr,nlelor oe înaltă stimă ce vă păstreo:".
Ilucure~ti,

15 XI 1930

Prof. Dr. I.P.

Voiteşti

Trebuie să accentuez că Ministerul industriei şi comerţului a intervenit atît la Ministerul Instrucţiunii. cit şi la Preşedenţia consiliului de miniştri. pentru a se rezolva cazul
Voiteşt1

într-un mod favorabil. dar toate aceste intervenţii
nu au avut nici un rezultat.
ln continuare transcriu adresa datată 9 martie 1931, prin
care ;\1inisterul instrucţiunii publice şi cultelor a repus oe
Voiteşh în toate drepturile legale ca profesor la facultatea de
:ştiinţe din Cluj :
Domnule Profesor.
AvPm onoarea a vă face cunoscut că Ministerul, luind act de demi'siuned Dumneavoa,tră din postul de director al Institutului de geologie
·din Uuc11reşti, a dispus anularea deciziunii nr. 151013/1930 prin care a•i
fost considerat demisionat de la catedra cP. o ocupaţi la facultatea de
·srnnte d;n Cluj, pe ziua de 15 noiembrie 1930 şi in consecinţă Yă repune
-în toate clrepturile legale, p~ ace'aş zi".

Rc'dau în continuare scrisoarea prin care U'l bun prieten
aduce la cunoştinţă lui Voiteşti toate> aceste veşti şi cu
ecoul pe care veştile respective l-au produs :

11
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Dragă

colega.

„Mulţumesc pentru ştirile ce conţine scrisoarea din 29 VI şi răspund
imediat. Alăturat copia adresei Minbterului de instrucţie trimisă la tot\
nereziaentii, aJresă care cred că a fost zămislită în urma intervenţiei. urIn3tă rle demisie, a colegului Iorga contra lui Ţigara. Acest ucaz a fo~t
sutisli:!c(ia prom:să solemn de Ministru in cameră ca răspuns la interpelare;1 polivalentului Rector al Un:versităţii Capitalei.
Ace~ie adrese au fost trimise direct decan.lor care le au comun;cat
iniere.>u(ilor, dar am s.i cer Decanului nostru să previe pe Ministru ..:!
e~ti în m:siune in străinătate şi că termenul de o lună de zile este inaplicabil. Prin urmare foarte probabil termenul va fi prelungit mai ales
cJ. p:irlamentul este acum închis şi Ministrul nu poate fi „activat" i:u
„gălăgia interpelatoare". Dar la începutul anului viitor şcolar chestia ure
să fie „acutJ." din cauza teribilului război Iorga-Ţigara".

Al

Dum:tale

devotat,

Emil

Racovilă

Dj11 cuprinsul acestei scrisori ne putem da seama de marna şi trainica prietenie care a existat între Voiteşti şi Rdcovi ţ:i.
Voi încheia cu prezntarea unui alt aspect din activitatea
lui Vo1teşti : Profesorul avea un talent deosebit în a prinde
esenţictlul unei fizionomii : au rămas numeroase schiţe ale
persbanelor cunoscute, nişte opere miniaturale, în tuş sau în
neion, executate cu o acurateţă remarcabilă. De asemenea,
Voitcşti făcea poezii, poeme, epigram_', dintre care unele de
Yctloare literară deosebită. Cele de mai sus pot întregi portretul celui ce a fost profesorul şi omul Ion Popescu-Voiteşti.
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PERSONALITATEA PROFESORULUI
ION

POPESCU-VOITEŞTI

VAZUTA DE

URMAŞII

SAi

dr. doc. VICTOR CORVIN -

PAPIU,

dr. ILIE V. HUICA

Prima jumătate
:ştiinţa româneescă

a secolului al XX-lea constituie pentru
în geneial, epoca ce ne-a dat cel
mai
mare număr de personalit~iţi care aveau să ilustreze, purtîn·du-i peste graniţe cultura, qînciirea şi
realizarea ei. Unul
·dintre reprezentanţii ilustri ai acestei generaţii este şi profe-sorul Ion Pope.scu-Voiteşti, a cărui casă memorială - muzeu,
·o inaugură.m astăzi.
Alături de Ion Popesc:i-Voiteşti se situează nume de larg
răsunet european, cum sînl în domeniul geologiei
Ludovic
Mrnzec, Gheorghe 1vJuntcc.nu-Murgoci, Grigore Cobălcescu,
Gre~Joriu Ştefănescu, Scibba Ştefănescu. Marii oameni de şti
inţă şi cultură se carncterizează printr-o serie de valenţe su_perioare, prinLre care cuantumul ridicat âe cunoştinţe şi aportul în domeniul ~tiinţei sau în general al specialităţii lor,
crearea de şcoli şi curente, cercetarea profundă a anumitor
·domenii şi rn0delul de viaţă oferit semenilor lor.
Considerăm că în lumina datelor prezentate, profesorul
'Vointeşti se încadrează în <•ceastă categorie de oameni iar
unul din semnatarii acestor rînduri se mîndreşte şi se consi·.deră fericit că a avut ocazia să fie discipolul marelui maestru, a cărui amprentă o rr~lmte adînc în viaţa, activitatea şi
·gîn'.clirea sa.
Etica ştiinţifică a fost prin excelenţă crezul profesorului
Jon Popescu- Voiteşti, care a ştiut întotdeauna cum trebuie abordate problemele privind ştiinţele globului, cum
trebuie
·abordaţi oamenii cu diferi~e puncte de vedere, cu care a avut de-a face.
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.
Realizările
drează în toate

profesorului lor. Popescu Vointeşti se încaaceste aspecte, exemplul dat avîndu-şi răsu
net în rezultatele şi contribuţiile urmaşilor săi în cercetare.
Viaţa profesorului Ion Popescu Voiteşti se desfăşura intre Universitate şi laborator pe de o parte şi teren - marele
laborator al naturii, cum îi plăcea să prezinte activitatea de
teren studentilur înc5. din primele momente - pe de altă
parte.
In amintirea acestora au rămas profund imprimate atît
orele de curs, cit şi irna9inile excursiilor în teren, inegalabile, cu atmosfera ştiinţifică sa11. poetică pe care profesorul
ştia să o realizeze, după iruprejurări.
Cursurile sale începeau cînd suna deschiderea şi se continuau dacă erau unnale de altă oră, pînă cînd următorul
confrate intra în sală. Dncă en. ultima oră, ele continuau
pînd. tirziu, studenţii fiind parcă vrăjiţi şi uitînd noţiunea
timpului, iar profesorul antrenal şi întinerit ca prin minune.
Ne vom uita niciodată încîntătoarele excursii intreprinse~
cu studenţii naturalişti, condusă de profesorul Voiteşti prin
defileul Dunării. Jntr-o atmosferă tulburătoare de primăvară
( HJ37), îmhălsiimat~ de aroma liliacului sălbatic, stăteam întinşi pe punlca vaporului care ne purta în sens invers cursului Dunării, privinri defilarea stincilor şi a formaţiunilor carpatice, al cărui rost şi ald'duire ne erau tălmăcite continuu
de glr1sul entuziast şi tinNesc al profesorului, care realizase
ele curîncl tectonica Carpaţilor Meridionali.
Atmosfera d2 li1boro.tor in aer liber era urmată de regulă
de o masă improvizată dctr substanţială, presărată cu glume
şi lot felul de năzclrilvănii pe care le organizau stu'denţii,
spre încîntarea Magistrului şi a asistenţilor care p'1rlicipau
ln excursie. Ne amintim astfel de un giumbuşluc cu un ban
care dispărea din mîna unui fachir şi apărea în buzunarul profesorului. S-a făcut mare haz şi gălăgie cînd profesorul a prins
un student care introducea din spate banul în buzunarul
său.

Profesoru] Voiteşti era foarte atent şi generos cu stuTrecînd odat<l pe undeva prin Subcarpaţii Munteniei, printr-o regiune vestiUJ. în covrigi, studenţii au improvizat pe melodia iumhai-dia iumbai-da, un cîntec care suna astfel; Fraţilor de foame mor, / Rog pe domnul profesor, I Să
cumpe:e covrigei / Şi să de;i la tinerei.
denţii săi.
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N-a fost nevoie sit se repetf cîntecul, căci profesorul
tne-o luase înainte şi covrigeii erau deja împărţiţi.
O altă atitudine a profesorului Voiteşti era faţă de stu·dente, pe care nu agrea si:i. le vadă tenul colorat cu farduri
:şi dresuri, motiv pentru care le mustra şi le sfătuia să fie
cit mai naturale. Studentele care practicau acest obicei erau
-obligatf' să renunţe, cel puţin în prezenta profesorului. Din
acest motiv studentele au improvizat pe aceeaşi
melodie
.următorul catren :
vrei ca să roseşti,
Dai cu ochii de Voiteşti :
Nu găseşti vorbe 'de scuze.
Taci şi-nghiţi rujul de buze.
Dacă

Şi ca acesteu încă multe o!tele, rămase pe undeva prin
,amintirile stadenţilor săi.
Ti:ziu în viaţă, ima~Jinea şi opera educativă, lingă cea
ştiintifidi a lui \'oite~Li, ni~-au apărut asemenea unor valori
:scumpe, pentru totdeauna imprimate pe ecranul sufletelor
noastre. Cred că se poate afinna că spiritul şi gîndirea Maestrului s-au perpetuat clin generaţie în generaţie şi se vor
perpetua în continuare, fără intervenţia altui resort decît al
celui declanşat cu ani în urmă de cel care a fost profesorul
ron Popescu Voiteşti.
Este greu de iruaginat o personalitate plurivalentă şi completă ca aceea a profesorului Voiteşti. Savantul se caracteri2a nrin 5tăpînirea unui numer de cunoştinţe uluitor,
care
lăsa impresia unei reale enciclopedii geologice. Inzestrat cu
<0 memorie puţin obişnuită. pasionat după tot ce
constituie
date ştiinţificE', îndrăgo~ti t de pămîntul românesc, profesorul
Voiteşti a realizat lucrări din cele mai variate
ramuri ale
ştinţelor geologice, începînd cu studiul Muscelelor din Subcarpaţii Munteniei şi culminînd cu lucrarea de sinteză asupra evoluţiei geologice a României.
Geolog;a stratigrafică, paleontologia, geomorfologia dar
mai cu seamă tectonica au primit aporturi strălucite, profesorui Voiteşti fiind dotat şi cu o remarcabilă imaginaţie, care
i-3. ingăduit interpretări dinmno-qeologice şi reconstituiri paleogeografice, rămase yaJabiJe pînă astăzi.
Este notabil faptul că profesorul Voiteşti, autorul primei
:sinteze a alcătuirii geolo9ice a pămîntului românesc, este şi
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·autorul primului trutat de paleontologia nevertebratelor apă
rut în ţara noastră, fapt care denotă varietatea domeniilor
sale de investigaţie.
\i alorificarea subsolului românesc 'datorează foarte mult
profesorului hn Popescu-Vo1leşti. Problema petrolului, a ză
cămintelor de
cărbuni şi de sare, probleme de geologie tehnică şi de hidrogeologie, datorează profesorului Voiteşti o
munc::i de pionierat, neobositci, adesea istovitoare, prin care
şi-a dat valoroase contribuţii la realizarea stadiului
actual
al valorificării miniere a piimîntului românesc.
La începutul carierei scde. profesorul Voiteşti a activat
în inv~(i1mîntul secundar pentru care a scris o carte de geologie generală. de o valoare recunoscută decenii întregi de
la apariţia ei.
ln editate de pro~esor.
Ion Popescu-Voiteşti a ţinut
cursurile 'de geologie ale universităţii din Cluj şi ale universităţii din Bucureşti, realizurile sale ca dascăl la cele două universităţi sînt toţi g0ologii de seamă dintre cele
două
războaie mondiale şi urma~ii acestora, care duc mai departe lumina ştiinţelor •1eolv~!iCe şi valorificarea substanţelor
minera:e utile. Aceşti cercetători valoroşi şi în acelaşi timp
modeşti, trans:ni.t flacilra primită de la marii înaintaşi, printre care „ Voiteşti, generaţiilor tinere, cărora le revine nobil<J misiune de a continua ideile moştenite de la ei şi de
a le aplica pentni yalorificarec; bogăţiilor subsolului românesc.
Es~e absolut necesar, pentru a înţelege viaţa şi activitatea marelui savant, să subliJ~iem aportul deosebit pe care l-a
primit de la tovc•răşa sa oe peste 30 de ani de viaţă, care
i-a fost nelipsită în mm;1entele rnle grele, care nu cruţă nici
pe oamenii de valcc:re. Aminti1ea doamnei Elena-Luna-To.!
mescn-Popescu-Volteşti rămîne alături de numele savantului,
·care a avut grijă s-o imortalizeze, dedicîndu-i numele unei
fosile specifice terenurilor romaneşti din etajul ponţian
Unio lunae VOITEŞTI. clenu!nlle care va rămîne o permanenţii în paleontologia univNsală.
Nu putem încheia ace~.te rînduri fără a memora decorul
unei toamne tîrzii pe pl1:ti1~rile olteneşti, cînd înfloriseră brînduşe.1e flori rămase sir1bol pentru sfîrşitul tragic al marelui nostrn înaintaş. Era toamna anului 1944, anul atîtor îm;p:iniri şi transformări pr0Iund0 în Europa, care a mai răpit
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:ştiinţelor

naturii încă. doi mari geologi - Ludovic Mrazec şi
Ion Simionescu şi trei mari biologi ; Grigore Antipa, Mihai
Vliidescu şi Ludovic Rniner.
In ziu1 de irei octombrie. profesorul a luat puşca
de
vînătoare, mai mult din obişnuinţă şi a plecat să mai facă
o revizuire pe teren, înainte de a-şi încheia lucrarea vieţii
sale : Alcătuirea geologică a României. Profesorul nu s-a mai
întors. Credincioşii s~ii prieteni şi rude au plecat să-l caute
peste tot, pentru a-i qăsi trupul neînsufleţit a doua zi după
amiază, într-un lan de lucernă. la aproximativ 500 m
de
,casă. Jn apropicren acestui loc, în marginea drumului, geoloqii din petrol au depus în toamna anului 1945, în semn de
omagiu un monwnent care veghează şi astăzi drumul urmaşilor săi.

Casa pe care o inaururăm astăzi, este prima casă din
muzeu geologic în casa unui geolog. Această
casii muzeu va constitui (le aici înainte un loc de popas pentru geologii şi nat-..ualişlii care se vor abate cu cercetările
lor pe aceste meleaguri goi jeneşti.
Avem în perspectivă înfiinţarea unei biblioteci de specialitate, provenitd. din donaţiile foştilor elevi şi colaboratori,
deschisd. de asemenea celor interesaţi să aprofundeze domeniile 5tiintelor naturii investigate de Ion Popescu Voiteşti.
ln părnîntul t1cestui sat binecuvîntat odihnesc întru vecie rămăşiţele pd.rninteşti ale unuia dintre cei mai mari savanţi ai acestei tări, rlin p~cate departe de rămăşiţele pă
mînteşti ab soţiei sale -- Elena Luna, pe care a iubit-o
nespus şi care l-ct sprijinit în toată prodigioasa sa activitate.
Fie-le amintirea de neuitat atît nouă cît şi urmaşilor urţarn noastră,

maşilor noştri.
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L-AM CUNOSCUT PE ION

POPE.SCU-VOITEŞTI

ION BANCILA
Ca şef de lucrări în laborfitorul 'de geologie de pe lingă
catedra de geologie a Universităţii din Bucureşti, în timpul
cit aceasta a fost ocuoati'i de profesorul Voiteşti, între anii
19 Jfi -1943, arn avut prilej ul să cunosc mai de aproape personalitatea celui pe care casa în care ne aflăm şi obiectele
adunatF~ în ea ni-l e\ ocă atît de puternic.
Cu afoctiunea şi cu respectul pe care ni le impune timpul
scurs rle atunci, voi Î!1cerca s{\ schiţez pentru rlumneavoastrd., conjunctura în care a avut loc trecerea profesorului de
la Cluj la Bucureşti şi cîteva secvenţe din atitudinile şi activităţile sule.
Nu !'tiu dac'\ este necesar să precizez că nu am fost ceea
ce se cheamă un elev al prof. Voiteşti, formarea mea întrale geologiei fiincl încheiată cînd sorţii ne-au pus faţă-n faţă.
DP altfel nu pot spune că am fost elevul sau discipolul cuiva.
Cî:id în a1rnl 1936, cntedra rie geologie a Universităţii din
B1JCnreşti a rlevenit vaci1ntă prin mult întîrziata retragere a
profesorului S.1,:a Athanasiu {avea 75 de ani), s-a pus şi întrebarea : Cine va fi urmaşul ? Ion Popescu Voiteşti, profe-sor din 1919 la Universitatea din Clui sau Ion Atanasiu (fi·
ul lui Sava), profesor numai din 1930 la Universitatea din
Iaşi, era răspunsul.
In concurenţă, erau de fapt. un grup al „bătrînilor", colegi şi prieteni ai lui Sava Alhanasiu, şi un grup denumit de
un glumeţ „falanga'', care reunea o seamă de profesori la
vîrsta maturităţii, cum şi cîtiva funcţionari superiori din Ministerul Instrucţiunii, care se agitau pentru obţinerea unui rol
·mai mare şi erau tare nen;oşi că la Academia Română bă
trînii blocaser:t toate locurile. De altfel. curino după aceea ei
au izbutit să înfiinţeze o Academie de Ştiinţe, unde au de\Tenit membri fondatori. Jcnicd (cum i se spunea pe scurt) era
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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.agreatul primului grup iar Voiteşti era agreatul celui de al
doilea grup. Lupta s2 da cu sorţi aproape egali şi rezultatul
votului pe ca;e consiliul profesoral urma să-l dea în problema chemării unuia ~au altuia din candidaţi rămînea cu totul
incert.
Deşi profesorul Voitesti avea mai multe drepturi, fiind mai
vechi şi cu lucrări mai multe, e1a clar că pe primul plan stă
tea aritmetica voturilor, con!orm binecunoscutului „lanţ al
slăbiciunilor".
·
Pentru noi, care formam „personalul ajutător" de la catedră, aşteptarea ern 'destul de plictisitoare, în joc fiind stabilitateu în posturi ; un profesor nou putînd să însemne şi
.ajutome noi, mai agreate de el. Fireşte că, în ceea ce ne privea, ne-am fi simţit mai siguri cu urmaşul de sînge al fostului profesor, dar posibilităţile de a intra în concurenţa taberelor amintite ernu nule. Nu aveam pe acolo rude
sau
alte dii de influenţi) şi ne gîndeam cu grijă la zicala „cind
bivolii se ceartă, mor broaştek· ! ". Aceasta o ştiam noi, dar
nu ~i combatanţii. SinJurul „noroc" era că profesorul Sava
AUianasiu ne prevenise că posturile din laborator erau doar
o etapd. spre o slujbă cu adevărat stabilă, indicîndu-ne chiar
şi direcţia : învăţămîntul secun'dar sau Institutul Geologic.
Aşteplem, deci, cu aceeaşi nerăbdare ca şi candidaţii,
pinii ce, într-o seară ele pe la finele lunii august, am primit
vestea · consiliul profesoral a hotă.rit cu majoritate de un vot
să fie chem::J.t la catedră profosorul Voiteşti de la Cluj.
1\ioul profesor a întîrziat două luni să facă vizita de instalare şi nici n-a dat semne asupra intenţiilor sale. Abia pe
la finele lui octombrie, tot într-o seară, dinainte anunţat prin
telefon. a păşit prin poarta grea de stejar a Iabor:i.torului c11
aerul unui cavaler ~rata să-şi rnpă suliţa în pieptul adversarului, în timp ce noi „personalul ajutător" ,stam înşiraţi pe
culoarul lung, larg şi pustiu.
Cum vil puteţi imngina, „adversarul" principal eram eu,
care îmi iucrasern teza de doctorat avînd unele îndrumări din
parlea lui Ion Atanasiu şi cu recomandarea venerabilului
său tală. Eram pregătit pentru orice, mai ales cînd i-am zărit
ţinuta.

Profesorul Voiteşli Ci. ştiut însă să se domine şi, după
un scurt şi sec salut, şi-il luat în primire biroul, foarte bine
aranjat într-o cam<:>r~ de colţ din clădirea nouă. în zilele
·226
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1.irmJ.toare, după instalarea sa la catedră, s-a decis să-şi tra!1s.porte de la Cluj biblioteca cu dulapuri solide din stejar. Era
foarte mîndru de acele dulapuri, în parte imaginate de el, cu
nişte uşi care se puteau ridca şi împinge orizontal spre interior. :yiai apoi şi-a adus ~i mobila strict necesară pentru a
.aranja o cameră de dormit zi.lături de birou. A locuit acolo
aproape un an, cel mai productiv din cei şapte cîţ1 a predat
la Huc.ureşti.
Foarte curînd profesorul a început organizarea de excursii pentru documentare cu studenţii, în cursul cărora, cu tem,peramentul său deschis, reuşea să împrăştie orice constrîngere. Cînd, la prima dintre aceşle excursii, la una din mesele comune, mai ln 9lumă, mai în serios ne-a spus cam ce
are de Hînd să întreprindă lu catedră, am avut prilejul să-i
răspund şi să-i exprim poziţia noastră adevărată. A fost Pl.lţin surprins. dar de ctl-,rnci umbrele dintre noi s-au împrăştiat.
Nu mult clupă aceea ne-a propus să organizăm întîlniri
în familie şi pentru început ne-a poftit în casa nouă aranjatei. în cdrtierul Cotroceni, unde ne-a primit cu largă ospilalitate şi bunăvoinţă. Pli1cel'ea lui atunci a fost nă ne dea să
gustăm vinul din Yia pe care o plantase aici. Şi nu admitea
ca cineva să stea cu paharul gol în faţă. Cu mina lui. şi fără
zgîrcenie, îl umplea. Iar dadi vreunul ezita pe motiv că e
vinul tare, el răspunde'! voios : „Nu e tare vinul, / Ci e slab
romitr::.ul'' !
1n anii care au urmat, nu am avut niciodată vre-un diferend cit de mic. F>a mai rouli., cînd a luat fiinţă amintita Academie de Ştiinţe ne-a prepus pe toţi membri corespondenţi
şi nc-u. înlesnit publicarea mai multor note de specialitate.
Nu ne-a impus nidodalil ce anume să scriem, dar ne-a îndemnat mereu să pul~licărn.
Una din pr~mele sale iniţic:.tive după preluarea catedrei
a fost sil se decoreze pereţii lungului culoar cu tablouri, diagrame, profile, hilrţi, care să îndepărteze monotonia şi răcea
la. Cine intra ciupii aceea, îşi putea plimba cu interes privirea, cugetînd eventual mai mult în faţa uneia sau alteia din
imaginile expuse. O parte din aceste decoraţiuni se păstrea
ză şi azi.
l\lai apoi profesorul a dispus ca din alocaţia de la decanat şi din alte fonduri obţinute prin stăruinţele lui C:.e !a
societăţile ele petrol unde luna. să se lucreze, să se construwww.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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iască dulapuri cu ramă mPtalică şi cu pereţi de sticlă,
în
.care au fost expuse, tot pe culoare, eşantioane de roci şi
minerale reprezentative.
Prin 1938-1939, \·oiteşti a comandat un mobilier nou,
masiv şi aspectuos, pentru sala de lucrări practice,
care
rămăsese neschimbat de pe nemea lui Grigore
Ştefănescu.
Acest mobilier există şi astăzi purtînd obişnuitele scrijelituri
şi semnături ale studenţilor care s-au perindat în jumătatea
de veac care s-a scurs de atunci.
Prin toate acestea şi altele, profesorul Voiteşti se dovedea uu luminat gospodar şi om cu inimă largă.
Bine l~gat, brunet, cu păr ondulat şi des, nas acvilin,
-0chi jucăuşi şi mişcări sprintene, harnic, isteţ, entuziast, volubil. in~aginativ şi adinc ancorat în locurile natale, profesorul Voiteşti era fizic şi pEihic un autentic reprezentant
al
-Omului din Gorj, din aceeaşi plămadă cu Brâncuşi.
Mintea sa ageră era ca un cazan sub presiune, gata oricînd să reve:·se surplusul de energie. lmi amintesc cum la
ieşirea de Ic. orele de curs, cînd te aşteptai să se simtă obosit (mai ales că în ultimii ani suferise la Cluj de o boală
foarte grea), se pornea pc lungi peroraţii pe diverse teme
geologice. Dintr-Lin teanc de hîrtie albă ce-i sta în faţă, umplea pagină dup<l pdginil cu schiţe, simboluri, pe alocuri mici
·explicaţii, cu scrisul său ascuţit. reflex al unei tensiuni interioare· - dorinJ să ne înfăţişeze o anumită viziune de geolo4.
Păreau a fi momentele cele ma1 plăcute pentru el, cînd micul. rinr atentul auditor, urmărea cu interes, dar nu LJtdea.unrt
şi cu inţelegere, tenwle e.v:puse. După o vreme îşi aducea aminte că a trecut timpul. făce<• ghem toate acele hîrtii şi le
arunca la c,)ş. Descărcat ctstfel de preaplinul preocupărilor,
pornea vioi spre CâSă.
In urma profesornlui încercam uneori să reconstituim şi
rul vorhirii. consultînd şi ceea ce se mai putea recupera din
ghemotoacP. Constatam atunci că în graba-i fertilă adesea
schiţele se suprapuneau, n.icînct dificilă separarea ideilor, întun('jcînd într-o oarecare măsură, înţeiegerea de ansamblu,
dar relevînd că în interior multe întrebări nu-şi găseau încă
o cale mulţumitoare dP rezolvare.
Profesorcl Voite5ti era. înainte de toate, un pasionat geolog, aproape toate celelalte preocupări intelectuale fiind eli-
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-:minate de această pasiune. Poate de aceea unii au considerat că profesorul \i oiteşli R extins prea mult în domeniul
probabilului a~pecte !ocole, într-un cuvînt, imaginaţia. Este
însă discutabil dacă aceasta constituie o lipsă sau dimpotrivă.
Este ştiut că personalităţi stimate mult la vremea lor pentru
abţinerea de la idei îndrăzneţe sub motivul că nu se
dispune încă de dovezi absolute, nu şi-au păstrat, mai apoi, locul în ierarhia valorilor. Datorită tocmai capacităţii de a-şi
imagina fenomenele geologice la scară mare, profesorul Voiteşti s-a alăturat cu toată forţr. ideilor privitoare la tectonicu în pînze de şariaj, care au revoluţionat gîndirea geologică la începutul secoldui, fiind Ia noi principalul propa,gator al acestor idei. Sintc"Zele întocmite de Haim, Lugeon,
Hau9, Bertrand asupra Alpilor, au fascinat pe tînărui Voiteşti,
iar cînd llhling şi :tvluntennu Murgoci le-au aplicat la lanţul
carpatic, ':i-a realizat cu to;:iUi convingerea. Aşa s-a făcut că
în 1914 a publicat împreună cu profesorul L. Mrazec : „Contribuţilwi la cunoaşterea flişului carpatic din România". Era
·o lucrnre la care ţin0c fonrte mult şi căreia i-a dat amploare în multe scrieri mai noi, µentru a cuprinde întreaga regiune carpatică 5i a o î11c&dra strîns în siste:nul alpin .
.Si cum avea umor şi tc!lent la desen, într-un timp a întocnd un reuşit profil-caricatură, în care pînzele din Carpaţi
•erau reprezEntate prin trupuri 'de bărbaţi la diferite vîrste
1cum ernu con~iderate şi pînzele) aruncate în ordine spre
·exterior şi chinuindu-se să-:;;i găsească o poziţie mai comodă.
Acel desen trPbuie siJ. fie şi aici prin casă şi dacă nu este,
·ar merita să fie procurat.
ln epoca sa, profesorul Voiteşti rămîne între principalii
:susţinători ai tectonicii în pînze de şariaj a regiunilor carpatice, deşi cînd s-a referit la detalii a mers prea departe, dind
-adversarilor motive de apr'.gă opoziţie şi adesea de ironie, de
·care, de altfel, nu a fost scutit nici Murgoci. Voiteşti nu fă
•cea însă nici o concesie, ajnngînd Ia oricare izolare de zona
geologiei ,.oficiale" ; iar critica îl irita profund.
Imi amintesc cil, prin anul 1937, cineva i-a şoptit că u·nul dintre geologii mai tineri, pe care I-ar fi dorit succesor
Ia Cluj, s-a e'primat, Ici una din şedinţele Jin.stitutului Geologic, cam in felul unnE.'itor : „ ... era în anii cînd psihoza pîn:zelor domina geologia de la noi, avînd în frunte pe profeso229
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rul Voiteşti .„" Fie ca l s-a mai adăugat ceva, fie că nu, fapt
este că s-a supărat ta.re de tot. socotind „psihoza" ca un fel
ocolit de a spune nelJunie„. şi astfel lovit în ceea ce considera (şi de fapt era) colltribuţia sa cea mai de seamă asupra
geologiei ţi.îrii.
Generaţia ele azi, care trăieşte sub vastele înnoiri
ale
ştiinţei şi ale geologwi în spPcicd, nu poate înţelege în special. nu poate înţeleg~~ totdeauna de ce unele lucrări care i
se prezintă relati\' simple, an fost adesea complicate de predecesori. de ce ei nu le-au lnţeles cum se cuvenea. Se trece
astfel peste faptul că mstrumentul de lucru şi metoda erau atunci altele a<;;a cum, rnîiae s-ar putea schimba multe din cele
ce apar ca Line stabilite azi ; ca ieri, în care ·au trăit şi lucrnt predecesorii. a avut „adevărurile" sale relative care au
devenit mai apoi „if:to:ice''. A trebuit totuşi să se treacă prin
ele. ca să se poată ajunge lu cele actuale. De aceea, oamenii mari din trecut ri.r trebui judecaţi nu după cit s-au apropiat ele cei de azi, ci d npil cît s-au îndepărtat de cei dinaintea lor. Din acest punct de vedere, poziţia
profesorului
Voiteşti esle remJrcabili:i, iar personalitate·a sa fascinantă.
Fit; ca exemplul prof1~so1 ului Voiteşti să însemne pentru
cei care se ocupă c:1 ştiinţa globului, un îndemn la stăruin
i:~~~i pasiune iar pentru cei mulţi care trăiesc pe TERRA, un
îndemn spre o mai bună întelegPre a formelor şi resorturilor
naturii care ne suport~. Căci departe de a-i fi stăpînă, ca oameni, sîntem doa!:" produsul ei : un produs care va fi suportat atît cît nu-şi va tăia singur pîrghiile de susţinere.
Frecventele re>traneri pe care profesorul Voiteşti le făcea
în locurile sale natale, în care a ridicat şi casa în care ne
găsim, cum şi dragostea cu care întotdeauna amintea de ascendenţii săi gorjeni, sinu dovezi că el cunoştea şi preţuia
cum se cuvine natura. FI ştia s;J privească o pădure, o pajişte cu flori, o vie pC' rod. un creştet de munte, un cer senin sau mYolburat, o ţară, un neam, un trecut.
Trece•·ea sa din viaţă spre necunoscut, în singurătate, pe
un colţ din acest pămînt strii:nosesc, a fost o favoare a sorţii şi o întărire a e-::t>rnplt:lui de om, pe care ni l-a dat. Să-i
respectăm şi să-l urmăm în tot ceea ce a reprezentat bun şi
înd.lţător.
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Ingăduiţi-mi ca, id. înc:hc~ierea acestor scurte evocări, se
<exprim sincere felicitări Cl:lor care au avut ideia creării aces·
tui muzeu neologic în casa ma1elui savant şi care s-au aste·
nit pentru darea. lui în folosinţă publică. Ii asigur că, în conş·
tiinţa tuturor, gestul lor este văzut la adevărata valoare, care
depăşe5te omagierea profesorului Voitesti ridicat de pe
·acP.ste meleaguri la cele mai înalte trepte ale ştiinţei gealo·
·gice din România -- pentru a constitui un semn de încre·
dere în forţele neamului din cure facem parte şi al străda
niilor p1~ care se cuvine s~ le depunem pentru menţinerea
valorii şi bunului său nume.
Vă felicit, iar ca singur şi întîrziat reprezentant al
mi•cului colectiv de la rntedrn de geologie a Universităţii din
Bucureşti, din anii i:-rofesornki Voiteşti, adaug vii mulţumiri.
f20 noiembrie 1985).
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PROFESORUL I.P.

VOITEŞTI

MIRCEA PAUCA

Valoarea e''.cc·ptionald prezpntată de prof. Voiteşti consmai ales în fuplul că, altituri de Murgoci şi de Mrazec, a
reµ:-ezentat cel de al treilea corifeu al geologiei române din
prima juraătule a acesbi secol.
Preocupările sale geoloQice, atît fundamentale cit şi economice, all fost ele o div1'r~ilate remarcabilă. Aproape
că
n-a existat problemă cc1re s~' nu-l intereseze şi în care el să
n :i-şi fi splls cm·întul s:iu competent. Geologia fiind o ştiinţă
vast<l, pc Voiteşti l-au p;·(·Ocupal în special problemele paleontologice (studiul numuliţilo1 cu talie mare; bogata faun 'l cocenii. de la Albeşti-~luscel etc.), dar şi problemele de
stratigrafie ale flişului carpi'itic şi. mai ales, cele de tectonicii, în care a adus contrib11ţii valoroase asupra structurii în
pînze de şariuj oi Carpaţilor.
Desfă:;;urînd u asemenea ilctivitate bogată, în 1919,
cu
ocazia organizării Universităţii române din Cluj. ţmîndu-se
concur,o, pentru ocuparea catedrei de geologie şi paleontologie, Voiteşli -- desi pînă atunci fusese numai profesor de
liceu şi avea drept contracandidat un conferenţiar universitar - a obţinut totuşi catf'dra, el prezentîndu-se cu un număr de publicaţii de specialitate mai mare, mai bine 'documentate şi din domenii mai Yariate.
Una dintre reulizilnle sale deosebit de valoroase a fost
uceea de a fi creat la Ciuj o ~coală geologică de prim rang.
Temperamentul său deosc>bit de activ şi devotat acestei ştiin
ţe, care în acei ani era înc~i în stadiul de dezvoltare dar
căreia i se prc·VP dea un viitor ftrălucit a determinat ca
şcoala geologicii întemeintă df' el la Cluj, să se poată lua la
întrecere chiar şi cu aceea din Bucureşti. deşi aceasta din
urmă data de mai bine de o jumătate de secol. Cu dinamismul s'l.J excepţional, Voiteşti a reuşit ca şcoala geologică clujană să depăşească cu mult activitatea desfăşurată de
predecesorul său din&intr:> de 1D18. Intr-adevăr, la şcoala geolotă

0
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-gică a lui Voiteşti 'din Cluj s-au format numeroşi
geologi
Tomcîni de prim rang. Printre aceştia amintim pe Şt. Matecscu, cu.re - după ce i-a fost asistent şi şef de lucrări - a
devenit profesor la Şcoala Politehnică din Timişoara. Alţi
elevi ai săi, pe care îi selecta cu mult discernămînt
Şl-1
îndruma cu uasiune, au fost : „ Iacob şi I. Maxim, ambii deveniţi, rînd pe rînd. succesori ai săi. Pe mulţi alţi elevi, după ce făceau cîte un slugiu de cîţiva ani ca asistenţi ai săi,
Voitesti îi plasa în posturi de răspundere în întreprinderi de
exploattlre a minereurilor, a petrolului, gazelor sau a cărbu
nilor. Este cazul geolo~rilor V. Luca, O. Niţulescu, Gh. Voicu
-etc.
O aWi faţetă a profesorului Voiteşti a fost aceea a prestigiului cu care el va rf·prezema ţara, la mai toate congresele geologice inlernaţionale. Datorită farmecului său personal, la acestea el Pra centrul atenţiei tuturor.
Dru;Jostea cu care Voiteşti întîmpina tineretul era aceeaşi şi în străinătate. Cd şi în ţară. Astfel am putut afla că,
în deceniul '920, la congresul internaţional din Spania, iar
ln 1931, cu ocazia Sesiunii Asociaţiei geologice carpalice la
Praga, am putut constata personal cum - înscriindu-se în
capul listei cu o sumă apreciebilă - Voiteşti a făcut chetă
printre geologi, în ambele cazuri în scop ca un tînăr geolog
localnic să poată face faţă unei excursii neinclusă în planul
iniţial, lista fiind inlitulati.'1 „Pour un pauvre diable"„.
Cită atenţie clădea el tineretului, autorul acestor rînduri
a putut să cons~atc cu oca:z.ia unei şedinţe de comunicări la
Institutul Geologic din Bucureşti în toamna lui 1922. ln acel
an, Voiteşti -- sosit ultimul la acea şedinţă - după ce a
salutat în bloc pe toţi geologii prezenţi, cunoscuţi de el anterior, consta tind că, mai la o parte, se afla şi un lînăr Rhia
înscrie; la facultate şi încă ne:·cunoscut de el. s-a dus să-l salu~e şi si't i se prezinte, acel student auzind numele său pentru prima dată. Ani mai tîrziv, cînd acel student - devenit
şi el po.leor..tolog -- - trirniţîndn-i modestele sale lucrări.
precum şi manuscrisul tezei de doctorat, Voiteşti n-a înlirziat
. să-i trimită o scrisoare de răspuns, încurajîndu-1.
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ISTORICUL INV AŢAMiNTULUI PEDAGOGIC
IN JUDEŢUL GORJ
GHEORGHE SERAFIM

Istoricul înviiţămîntului pedagogic include istoria învă
ţărnîntului sătesc, cu şcoli înfiinţate pentru nevoile maselor
populare de a învăţa carte - de a forma „din fiii sJ.tenilor.
oameni cu cunoştinţe neapilrate stării lor de gospodari bum" 1•
Cîncl vorbim de istoricul învăţiimîntului pedagogic, vorbim,
de asemenea, de istoricul ş:::olii normale din fiecare judeţ,
<1ceastd. şcoală fiind instituţia care îndeplineşte, la nivelul
n2voi:or de odinioară, toate funcţiile, poate chiar mu.i mul·
t:', pe care le îrideplineşte Inspectoratul şcolar judeţean de
asl::izi. Şcoala normală, încadrată cu un singur profesor, în
qPnernl se ocupa de înfiinţarea şcolilor săte-;ti prin recrutarea şi instruirea candidaţilor de învăţători şi controlul activit<lţii lor. Această şcoală nu era altceva decît şcoala nrimară clin capitala de judeţ. Numele de şcoală normală s-a
stabilit de Eforia Şcoalelor, care, prin circulara nr. 972982
din 16 septembrie 1848, a făcut cunoscută denumirea şcoa
lelor obşteşti.
„)colile de prin sate se vor numi comun~le, cele de prin
plăşi, unde se vor aşeza revizorii, se vor numi preparande,
fiinddi., acolo, aflîndu-se doi învăţători, se pot pregăti şi într-acele şcoli candidaţi de învăţători, şcolile din capitalele
tfo judeţ se vor numi normale, cele de la Craiova, Centrale
~i în sfirşit cele din Bucureşti, Complimentare".
~coli cu caracter de clasă şi cu obiective limitate s-au
infiinţat mai demult în ţara noastră, cum au fost şcolile de
pe !îngă curţile domneşti, ale lui Iacob Eraclide Despotul,
Vasile Lupu sau Stolnicul Cantacuzino, cu scopul de a preqJ.ti dregătorii curţii, iar mănăstirile şi bisericile îşi organizează şi ele şcoli p"ntru pregătirea copiştilor de cărţi bisericeşti. „Şcoli pentru populaţia satelor, dacă apăruseră pe
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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:undeva, se

înfiinţaseră

tot pe

bază

de

pomană,

ca o biseri-

·că, 0 finlînă etc., de proprietarii moşiilor"J. Nici Regulamen-

tul organic, atît cel din Moldova cit şi cel din Muntenia, nu
statornicea înfiinţarea de şcoli săteşti.
Ele se ocupau de şcolile de ambe sexe din capitalele de
judeţ şi în 1831 Eforia Şcoalelor a cerut profesorilor şcolii
naţionale din Bucureşti să facă propuneri de candidaţi pentru a deveni institutori la judeţe. Pentru Jiul de Sus - judeţul Gorj de mai tîrziu a fost recomandat Gheorghe Pe:siacov.
Scoala normală de b5.ieţi din Tîrgu-Jiu nu are un singur
începu(, ci trei, din care unul, dup1 cum se spune prin cronici, se pierde în negura veacurilor.
O şcoală care să aibă ca scop pregătirea învăţătorilor
pentru şcolile săteşti se pomeneste din 1838, cînd i se spunea „5coală publică" şi nu era altceva decît o şcoală primară urbună. Intr-un act cu nr. 6 din 9.1.1838, trimis de Eforia
Şcolilor Naţionale prefosorului şcolii publice din Tirgu-Jiu,
se referă la controlul pe care acest profesor trebuia să-l facă la şcolile particulare : „să cercE'teze învăţăturile ce se
predau în acele şcoli private şi s3. ceară, de la fiecare învă
ţător, catalog de toţi şcolarii", să se însemneze însă pe ce
cărţi citeşte fiecare şcolar şi după care caligrafie scrie. Se
va cere de la fiecare învăţător şi model scris de mina lui ca
să se vadă ce deprinderi are la scris. Profesorul şcolii normale va cerceta pc acei învăţători şi de ştiinţa ce vor avf'a
la cetire şi la aritmetică".
~ u poate fi nici o îndoială că şcoalo publică din TîrguJiu [uncţiona mai de multă vreme, cu sarcina de a pregăti
pe candidaţii de învăţători pentru şcolile comunale, de vreme ce Eforia însărcina pe profesorul acestei şcoli să verifice pregătirea învăţătorilor care predau la şcolile particularo, printre care se pomenea şi Gheorghe Pesiacov. Şcoala
din Tirgu-Jiu trebuie să fi existat din 1831, dată la care Eforia ceruse profesorilor şcolii naţionale din Bucureşti să facă
propuneri de candidaţi pentru şcolile din capitalele de ju,deţ. De asemenea, din ordinul trimis de Eforie, rezultă că
funcţiona şi u11 învăţămînt particular care se dezvoltase într-atîta că punea problema controlării lui.
Merită subliniat că, după organizarea şcolilor judeţene,
·unde se preg1teau învăţători pentru şcolile sJ.teşti, s-a înce4
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put recrutarea de candidaţi din fiecare judeţ. ln judeţul GorJ
s-a prezentat cel mai mare număr de candidaţi : 170, fdţă
de Buzău : 45, Mehedinţi : 55, Dolj : 72 şi Caracal : 80 5, Gorjul dovedindu-se din trecut ca o adevărată pepinieră de invăţători.

O corespondenţă organizată între Eforie şi şcoala din
Tîrgu-Jiu se întîlneşte în anul 1838, cînd şcoala a primit
ordine de Ia nr. 6, din 9.1., pînă la nr. 1424, din 26.XII.
Piuă la nr. 1064 ordinele erau adresate „D-lui profesor
al şcolii publice'' iar de la nr. 1080 erau adresate „D-lui profesor ai şcolii normale", deci era vorba de una şi aceeaşi
şcoan.

Profesorul Şcolii normale din Tîrgu-Jiu era C. Stanciov1ci care invita pe magistratul oraşului să participe la examenul de sfîrşit de an al şcolarilor şi candidaţilor acestui
judeţ împreună cu boierii şi neguţătorii orăşeni spre încurajarea tinerimiiu.
ln decurs de cîţiva ani, din 1838 pînă în 1845, şcoala
normală a reuşit s5 pregătească învăţători pentru 177 de
şcoli înfiinţate în judeţul Gorj. Anul înfiinţării şcolilor silteşti se stabileşte după anul în care fiecare sat a trimis ccrndiclaţi ele învăţător la şcoala normală.
U11 învăţător de sat, în 1838, „ca să dobîndească acest
titlu, trebuia să ştie a ceti slobod, a scrie frumos şi desluşit.
a fi deprins cu lucrările aritmeticii, cîte se cer pentru trebuinţele de toate zilele de căsnicie, sJ. aibă cunoştinţe pen.
tru căutarea vitC'lor la boale şi oricare asemenea învăţături
folositoare locuitorilor ţărani" 7 • Tînărul candidat cînd se
prezenta l 1 şcoala normală era de ajuns „să ştie să scrie şi
să citească slobod". Cu aceste cunoştinţe el învăţa pe copil
carte în lunile de iarnă, iar în lunile de vară, cînd copii erau
la muncă, el venea la şcoală, 3-4 ani pentru a-şi dezvolta
cunoştinţele.

Pentru munca lui primea 2 lei pe an de la fiecare să
tean, unul la 23 aprilie şi 1 la 26 octombrie, 2 kg de bucate
sau BOO ocale de porumb din magazia de rezervă a satului.
In anul 1838, Şcoala normală din Tîrgu-Jiu a recrutat
şi preyătit 52 de candidaţi, în 1839 -3, în 1840 17, în
1841 -- 27, în 1842 - 9, în 1843 - 35, în 1844 - 24, şi în
1845 - 9. ln total, în 8 ani, s-au pregătit 177 candidaţi de
învd.ţători şi s-au înfiinţat şcoli în aproape toate satele Gorjului. Unele sate erau grupate la o şcoală - de exemplu,
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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:uudienl, Pişteşti-din-Deal şi Drăgoeni aveau o
cenii-de-Sus, Copăcenii-de-Jos şi Buduhala, la

şcoală, Copă
aceeaşi şcoa

lă.

Originea socială a primilor învăţători din Gorj era urmiltoure:a: din 177, 120 erau fii de birnici, 12 de mazili, 9
·de diaconi, 32 de preoţi, 3 boiernaşi şi 1 patentar-negustor.
Aproape o treime din şcolile înfiinţate în judetul Gorj
s-au înfiinţat din primul an cînd s-a organizat învăţtimîntul
popular în ţara noastră, fapt care ilustrează dorinţa şi interesul populaţiei din satele Gorjului pentru învăţătura de
·carte, ceea ce a constituit fundamentul moral al înfiintării
Şcolii normale din Tîrgu-Jiu.
Fdcînd o grupare a candidaţilor de învăţători care au
făcut parte din primele eşaloane de luminători ai satelor,
după ·.rîrsta pe care o aveau cînd au devenit elevi ai şcolii
normale observăm că în primul an al organizării în masă a
învăţ.1mîntului sătesc, satele din judeţul Gorj au trimis la
şcoala normală oameni în puterea vîrstei, 6 din ei avînd pes:te 30 ani şi 2 peste 35 ani.
In afară de recrutarea candidaţilor de învăţători pentru
şcolile săteşti şi de înfiinţarea acestor şcoli, profesorul :;;colii normale se preocupa şi de învăţămîntul de la oraş. Profesoru} A.N. Craiovescu, care a urmat lui Stanciovici, în anul l8i3 intervine pe lingă cîrmuirea judeţului, „din îndemnul orăşenilor de a se lumina", să aprobe înfiinţarea unei
şcoli elementare pentru învăţarea limbii franceze şi a limbii greceşti moderne, cu asigurarea că într2ţinerea şcolii se
v r1 face de părinţi. In anul 1845 se intervine către magistratul oraşului să aprobe un curs slobod, de limbă nemţed5di şi franţuzească pentru tinerele fete, care ar putea să
funcţioneze într-o clasă la şcoala normală sub inspecţia
profesorului a•cestei şcoli 8 •
Care erau problemele şcolilor săteşti în anul 1845? Profesorul şcolii normale, A.N. Craiovescu, Ie arată deosebit <le
e'<presiv într-un raport trimis Eforiei, probleme pe care „nu
ştia cum să le rezolve ca să nu greşească şi nici să Ie lase
baltă de teama de a greşi :
1. Unele sate nu mai vor să-şi sufere învăţătorii cari
altfel, sînt destoinici şi nevinovaţi.
2. Unii învăţători, cum capătă bileturi, năpustesc şco
lile şi aleargă la popie, la negustorie şi la altele ne mai
vrînd a fi învăţători.
·240
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3. Unele sate nici n-au candidaţi din satele lor mc1 nu
să primească altul strein, cînd tocmai s-ar găsi.
4. Unii candidaţi, după ce învaţă carte mai voesc a le
lep5.da decît a avea însuşiri ca să se recomandeze.
5. Unii candidaţi sau învăţători, văzînd că în satele lor
nu se găsesc alţi tineri care să le ia locul, nici vor să-şi î1llplinească datoriile, nici să le lepede şi numai stau aşa atîrvor

nc1ţi.

6. Unii, destoinici la toate alte învăţături, nu se supun
Ll învăţătura căutărilor bisericeşti şi prin urmare nu se pot
recomanda.
7. Alţii cer a se lepăda din slujba aceasta cu un cuvînt
că nu vor să-şi piarză vreIT'ea în zadar din pricina că, ori
le sînt enoriile prea mici şi nu le folosesc cu nimic, or nu
vor si.itenii să-şi ducă copii la şcoală, or şcolile lor sînt nesăvîrşile, sau neclădite încă, or nu au rîndaş la dînsele, or
nu au lemne de foc ca să le încălzească. Rezoluţia Eforiei pe
raport a fost următoarea .,Se vor lua la vreme, în chibzuire
aceste observaţii, dar, deslegarea acestora întrebări atîrnă
mai mult de activitatea şi felul d-lui prof:'sor" 9•
~Jnii candidaţi şi învăţători şi-au părăsit posturile şi s-a
dat de urma lor spre Bucureşti. S-au trimis după dînşii gonaci ca să-i aducă la urmă. Eforia îi comunică profesorului
şcolii normale : „Aceştia, cînd se vor prinde, să se dojenească straşnic cu bătaie şi, de nu va fi nădejde că se vor
îndrepta, să se îndepărteze din postul lor şi să se recomande
allul".
A.N. Craiovescu a solicitat transferul, fiind suferind,
cum declară el, din cauza climei, şi la 16.XII.1847 a fost numit profesor la şcoala normală Gheorghe Călinescu, o fire
exigentă, care nu menaja relaţiile. După numire a făcut raport că a găsit dezastru la şcoală şi a reclamat cîrmuirile
]ocale că nu se ocupă de şcoli, iar Eforia, ca să nu întărîte
mai mult spiritele, nu a trimis raportul Departamentului din
lăuntru, dar l-a trimis pe Ion Maiorescu, revizorul şcolar
-obştesc să facă să înceteze aceste lucruri prin o înţelegere
confide~ţială. Ca să dovedească lipsa de interes a cîrmuirilor
locale, prof. Călinescu întocmeşte o listă a şcolilor comunali~ din judeţul Gorj, cu starea lor materială. Erau 179
ŞC•>li, clin care 126 nu aveau scaun, 121 nu aveau masă, 121
nu a\'eau bănci, 109 nu aveau dulap şi 108 nu aveau tablă.
•din 10 952 tineri în vîrstă de şcoală urmau la şcoală 3 607
241
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33~/t iar
şcoală 15 şi

din 7 148 de fete în vîrstă de şcoală urmau la
acestea toate din plasa Gilort. 10
In vara anului 1848 şcoala normală a fost închisă datorită epidemiei de holeră care bîntuia în judeţ. După 1348,
şcoala normală din Tîrgu-Jiu, ca şi alte şcoli din capitalele
de judeţ, se desfiinţează datorită participării învăţătorilor
ld revoluţie.
Profesorul Gheorghe Călinescu, care o perioadă de timp
s-a adrt<!sat autorităţilor cu formula „Dreptate şi frăţie", lansată de revoluţie, în loc de „Domnule" sau „Prea Cinsti te",
1ş1 111c11e1a
rapoartele cu formula „Salutare şi frăţie". în
loc de .. prea supus şi plecat", a fost arestat sub acuzaţia că
înrlepii;-ica în toată întinderea poruncile guvernului revoluţionar ~i instrucţiunile de comunism ale lui Eliade, şi purtat
din sat în sat, timp de 30 zile, adăpostit prin coşar2 ca vitele şi maltratat ca tîlharii, a fost depus la Văcareşti 11 •
In 1850 se dă dezlegare să se redeschidă şcolile închise
şi Sf' redeschidea şi şcoala din Tîrgu-Jiu cu 2 profesori şi
] clas~'· numai că după această dată caracterul acPstei şcoli
rămîne de şcoală primară. Unul din profesori era Ion Iliescu
iar a} 2-lea la clasa a III-a, revenise Const. Stanciovici. In
corespondenţa pe care C. Stanciovici o are cu magistratul
orc.şulu1 pentru nişte cărţi, el scrie în antet „Profesorul normal din Tîrgu-Jiu" sau „Profesorul şcolii normale" dar c.lir.
documentele întîlnite nu mai constatăm activitatea de pregătire a candidaţilor de învăţători.
In anul 1870 Consiliul judeţean al judeţului Gorj a încercat Să înfiinţeze un gimnaziu real în Tîrgu-Jiu dar care:
nu a corespuns interesului populaţiei pentru că în primul
an s-au înscris numai 7 elevi iar în al doilea numai 5, din
care cauză, în 1872,gimnaziul real a fost transformat in şcoa
lă normală, avînd şi un internat, pentru întreţinerea căruia
s-au prevăzut sumele necesare în buget. Şcoala normală a
început să funcţion "Ze cu cei doi profesori ai gimnaziului
real -- Gh. Saffirin, profesor de romanu., istorie şi geografie, care îndeplinea şi funcţia de director, şi Gr. Căzănescu,
profesor de matematică. Şcoala normală din Tîrgu-Jiu SC'
infiinţa din iniţiativa judeţului şi era întreţinută dP.
judeţ
fapt care situa Gorjul în fruntea multor alte judeţe. Ca eJenwnle noi organizatorice în funcţionarea şcolii. faţă de trecut, amintim :

-
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- recrutarea unui număr egal de elevi din fiecare planumai fiii de ţărani,
·- elevii erau aleşi de o comisie, nu intrau pe bază de
concurs sau trimişi de sat.
-- elevii erau interni şi aveau întreţinerea gratuită,
--- diploma d0 învăţător se elibera dup3 un an de practică Ja şcoală a absolventului, perioadă în care se verificau
-aptilucljnile sale de învăţător.
~coala normală, înfiinţată în 1872, era o şcoală de 3 ani,
în care· s ~ predau următoarele obiecte :
1. Limba română, istoria şi geografia - un profesor,
2. Matematicile, desenul şi caligrafia - un profesor,
'.!. Religia, morala şi pedagogia - un profesor,
4. Agricultura şi ştiinţele naturale - un profesor,
5. iv~uzica vocală un profesor,
6. Hiuiena şi mc"'clicina veterinară - un profesor,
;-. Gimnastica şi exerciţiile militare - un instructor din
batalionul de miliţie.
Apartenenţa acestei şcoli de judeţ avea să determine
d ·sfiiaţarea ei după 3 ani, dar ministrul de interne de d·
lunci, Lascăr Catargi, a avut fericita idee ca înainte de a
aproba bu;Jetul judeţului Gorj din care şcoala normală Pra
scoasi.J, să întrebe pe colegii săi de la Ministerul Instrucţiu
ni 1. Prcdectura judeţului propusese ca şco3la normală să se
transforme în gimnaziu şi Ministerul Instrucţiunii a răspuns
că „d:'ocamclală nu vede necesitatea înfiinţării unui gimnaziu Şi e de opinie de a se continua ca şi în trecut, cu şcoala
normal~. In 1876177, şcoala normală a funcţionat cu 5 profesori : Gr. Căzănescu - profesor de matematică, N. Iunian
- profesor de română, istorie şi geografie, Pr. Ştefulescu -profesor de religie, Gh. Vally - profesor de româna şi peda\iog1l\ I. Păsăreanu - profesor de ştiinţe agricole. ln cele
~~ clase erau 38 elevi: 16 în clasa I, 15 în clasa a rI-a şi 7
în clasa a III-a.
Şcoala normală a fost desfiinţată după încheierea anului şcolar 188511886. Cauzele care au dus la desfiinţarea şco
lii norrnale au fost dou'l: abundenţa de absolvenţi care nu
puteau fi plasaţi în judeţ şi greutăţile pe care le suporta
;.să

judeţul.

Şcoala normală s-a reînfiinţat la 1 septembrie 1919, dm.
de la început, a dus lipsa de tot ce-i necesar funcţionării
unei şcoli : local, profesori, material didactic Ptc. De un sin-
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':<Jur lucru nu a dus lipsă, anume : candidaţi pentru a urma
şcoala ca să_ se facă învăţători. In anul înfiinţării s-au inscris in clasa I 2/0 de p~rsoane pentru 72 de locuri.
~coala normală a funcţionat în primul an după înfiinţa
re cu :! clase; clasa I şi clasa a V-a. In clasa a V-a s-au admis absolvenţi ai gimnaziului care voiau să se facă învatutori. Pînă în 1932 a fost o şcoală cu 6 ani. Din 1932 pînă în
1935 şcoala cu 7 ani şi dupil 1935 pînă în 1948, la reforma
învăţ~•nintului, şcoala cu 8 ani. Nici în acest interval de
timp, şcoala normală nu a fost ferită de surprize. In 19J3,
la 1 s2ptembrie, se suspendă activitatea acestei şcoli. După.
stăruitoare intervenţii s-a reuşit să se menţină această şcoa·
U ca extrabugetară. După 1943, pînă în 1954 funcţionează
ca şcoală medie pedagogică cu 4 ani. După 1954 se transform~î în şcoală m::die şi îşi pierde funcţia de a pregăti învilţilton.
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ŞCOALA

ELINEASCA ŞI ROMANEASCA
DE LA TIRGU-JIU
Dr. GH. GIRDU

ln secolul al XVIIl-lea, in afară de şcolile domneşti, de
,cele de pe 1'1 episcopii, m~inăstiri şi biserici, au luat fiinţă la
·oraşe şi sate,
şcoli dia iniţiative particulare. In
categoria
acestor şcoli se înscrie ,,Şcoala elinească şi rumânească" de
la Tg.-Jiu, întemeiată de stoln;cul Dumitrache la 1792, cînd
era ispravnic al judeţului Gorj. Acesta, cu cheltuiala sa, a
reparat biserica Sfinţii vo.ie\-ozi Mihai şi Gavril, pustiită şi
dărăpănată şi a zidit odăi pentru şcoala elinească şi rom,i.nească.

Din hrisovul dat la 25 iunie 1792 de Mihai Şuiu, rezult;i
voevodul a fost înstiinţc:t de credinciosul său boier Dumitrctche biv vel serdar, ispravnic la judeţul Gorj, cum că
„pentru folosul pămîntenilor părţii locului, au cugetat să aşeze în acel judeţ, la Tir~1u-Jiului, o şcoală cu dascăl de limba românească şi grecec1scd., spre învăţarea copiilor 'de obşte,
care sînt lipsiţi şi depărtaţi de şcoli sau dascăl pentru încă

văţătură "1.

Pentru a se crea veniturile necesare, s-a hotărît ca neguţătorii şi prăvăliaşii bîlciurilor din Tg.-Jiu şi Cărbuneşti
„să dea un ajutoriu la acf:iJStă şcoală, prăvălia întîi cîte un
leu,

prăvăliu

al doileo.:: cîte 2f' parale". De asemenea, precidin acest iart şi cu ajutorul ce vor face pămînte
nii să se iconomisească sîrnbria unui procopsit dascăl
de
învăţătură la numita şcoc.lă, socotind acest „lucru sufletesc
spre folosul obştii". Totodat.'i a împuternicit pe ispravnicul
Dumitrache, să strîngă bani „pentru trebuinţa şcolii".
Şcoal.1 şi biserica de lu Tg.-Jiu au beneficiat de
mai
multe ori de aceste privileqii precum şi de vinăriciul din 18
sate din judeţ, dŞil cum rezultă din cărţile domneşti din anii

zează

că

1792, 1793 1798 şi 18132•
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De exemplu, fiindcd. studiile se predau de un dascăl
romctnesc şi de unul grecesc fără plată, Alexandru C. Moruzi a dat la 20 sept. 1793 Bisericii Catedrale, venitul vlnăriciujui din mai multe sate din Gorj, orînduind (ca şi M .
.)utu la 1792) şi venitul bîrlciurilor din Cărbuneşti şi Tg.-Jiu
precum şi zece !iude de scutelnici posluşanie din străini şi
din oameni fără dajdie.
Pentru gospodărirea acesto1 venituri a hotă.rit ca epitropii prin nc.zaretu ispd·1vnicatului să strîngă „veniturile bisericii şi ale şcoalei, sii se dea toate cele trebuincioase bisericii, să se ţie apun: rea 3 preoţi. un grămătic cîntăreţ la biserică, unui dascăl grecesc şi românesc, cu ucenici
îndestui
la şcoală, pentru învăţarea cărţii. după starea şi mărimea venitului celui orînduit, de la core copiii şi ucenicii să nu ceară nici o µlal5. "~.
·
Şcoala de la Tg.-Jiu a contribuit la dezvoltarea ştiinţei
de carte şi la biruinţa învătămîntului în limba naţională, mai
ales că era frecventată aşa cum rezultă dintr-un 'document,
de „copii îndestui „ ...
Un document dat de Alexandru Nicolae Şuţu voievod,
la 2() iulie 1819, se adaugă documentelor cu privire la .~coa
la de la Tg.-Jiu, cum şi la întemeitorul ei stolnicul Dumitrache5. Din document aflăm că acest boier ajunsese clucer
şi ispravnic al judeţului Slo.m Rămnic şi se numea
Dimitrie
Biţolu. Din a.cest ora~ el a „filcut arătare" domnitorului
că
biserico. şi şcoala obştească „pentru carte elinească. şi rumă
nească şi un pod peste apă ce cu osteneala şi cheltuiala sa
le-au făcut ln oraşul T{;rnu-Jiului la sud Gorj s-au plirofori·
sit". Arată că din cauza întimplărilor vremurilor şi a deselor schimbări al~~ epitropilor „s-<11 fi hrăpit vreo cîtevaşi locuri
şi mili ale bisericii", iar unii din pămînteni nu se supun să-şi
plătească datoriile făcute ict aceasta. ln urma acestei reclamaţii, domnitorul a dat poruncă ispravnicilor de Gorj ca împreună cu trimisul său, să cerceteze la faţa locului toate lucrurile mişcătoare ş1 nemişcătoare ce se vor fi hrăpit de că
tre unii alţii şi să le dea bisericii ca să le stăpînească ca şi
mai înainte după coprinderea hrisovului. Totodată le porunceşte să aleagă din ne9uttitorii de acolo oameni
cinstiţi pe
care să-i orînduiască epitropi care să îndrepte şi să ridice
după cuviinţă „cele d'!zule şi arse ale sfintei biserici".
Aceştia „să poarte grijil şi pentru şcoală 'de a veni în
stare
bună", iar podul de peste apă să-l dreagă ori de cite orie ne-
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voie „ca să nu ::e întîmple trecătorilor vreo primejdie din
marea repeziciune i:1 apei". Pentru mai mare probare a autenticităţii şi pentru frumuseteu limbii noastre din totdeaurni, redilm în notă transcrierea documentului după oriyinal,;.
După un document ulterior rezultă că banii s-au lămurit
în condica de la 1819 a bisericii, însă
aspecte bănuitoare
s-au mai constatat şi mai tîrziu l.J alţi epitropi, care n-au vrut
să dea socoteală ma9istratului oraşului Tg.-Jiu 7•
Io Alecsandru Şutu voevod i gospodar zemle Vlahiscoe. Uumneavod~
isp1avnicilor ot sud Gorj, sănătate. Fiindcă dumnealui cinstitu şi credinciosu toc' ul domnii r.1c·le b:v vd clucer Dimitrie Bi toiu, ispravnic din
sud SJ.am Riimnic ne-au făcut arătare că o biserică i o şcoală obştească
pentru carte elinC'asc5 şi rumfiupască ~i un pod peste arpă ce cu ostenea.Ja ~i cheltuiala sa le-au făcut în oraşul Tîrgu-Jiului la sud G::>rj, s-au
.pliroforisit că din îrtîniplarile vremi;or şi din a desile scsimbări ale epitropilor s-m ii lirăpit v1 eo ciievC!ş; locuri şi mili ale bisericii, din carele
unile în <mii cei mai din nainle trecuti, s-au dezghinat de supt stăpînirea
bisericii iur al lele cl.c
cPi mai aleşi dintre pămînteni Ie au supt zaptul
lor cu pricin<i că lt-ar fi avîrcl ca ni~te ctitoriceşti dichioma.re (?).
Şi a~ct ri',mâincl sfîntuJ ace~:t loca~ lipsit de tot ajutorul. Să vede în
ziuJ dP astăzi ca o viriluea. M11i arată cinstitul ctitor boer că unii din
pâmântenii de acolo aflîndu-să datori bisericii nu să supun a-~i plăti datoriia. Deci. după datoriia ce avem domniea mea spre ajutorul :;;i săvarşirea
celor bune ~i cie folos către toate siinlele dumnezeeşli lăcaşuri, iată după
fierhintea rugăciunele ce ne face dumnealui clucer. Dimitrie Bitolu, or,'\nduim pc (loc alb) carele mergind la fata Jocului, dimpreună cu dumnealor ispravnici(i) judct11lui, să cerceteze pentru toate lucrurile mişcătoa.re
şi nemişciil•Jar". câte sil vor li răs1pit şi hrăpite de căitră unii alţii de la
·ace1stă sf~111tJ. bi~eriră. cum şi cflt•- din milele ce are cu hrisov domnesc,
vor fi împrăştiate supt stiipâmrea un01 a şi aHora împotriva dreptăţii şi a
legii pravci~lavnice toate acelea, cu 11n cuvînt să Ie
cerceteze,
întru
sc•1mpă.tate si1 Ie ciiutati ~i Iuin(iu-le din măinile acelor hrăpitori să
să
-dea bisericii de a le stăpcini, precvm le-au stăpânit şi mai nainte durpă co·
prindere'! hrisovului c~ are imJ:linindu şi căţi bani ·are a lua biserica de
Ia acei boeri piim.;nteni fforti a să filet. vreo prelungire.
Către aceasta ariităndu-vil şi dumneavoastră ispravnicilor
din sine
veţi fi cu sârguinţă şi iubire spre buna întocmire şi îndreptarea
acestui
sfântului Hi.caş. Să alegeti din neguţătorii de acolo oameni cinstiţi, cu stare
bună şi mai aleşi cu fi ied lui Dumnezeu şi să-i orînduiti epitropi,
care
să fie Îl•dotoraţi spa• a răc''ica cele căzute şi arse ale sfintei
biserici îndreptându-le toate duµă cuvLnti'. Să pcarte grija şi pentru şcoală de a
veni în stare bună cum şi peulru acle~eori dregerea podului de pesite apă
·ca să nu se în tâmple trece torilo' vreo primejdie din mare rapezăciune a
·apii.
Şi de cercetarea şi u1m:iren ce veţi face de toate pe larg cu desăvîrşi
tă înţelegere să înştintaţi c!cmnii mele cu întoarceea orînduitului de dom<niia mea.
leat 181!.l i•1lie 20
tră
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NOTE:
1

Arhiv. Stat., Buc. ,mss 20 f. 349; V.A. Urechia, Istoria Romanilor în
sec:. al XVIII-iea, II, p. 121, 122; N. Iorga, Istoria invăţămîntului
românesc, Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc. 1971, pag. 57; N. Andrei, Gh. Părnuţă, Istoria invăţămîntului din Oltenia, voi. I, pag.
114; Gh. Părnuţă, Istoria învăţămîntului şi gîndirea pedagogică ln
T.:i1a Românească, pag. 132; Alex. Ştelulescu, Istoria Tg. Jiului,
1906, pag. 179-180; 136, 137.
2 Arhiv. Stat„ Buc., mss 75, f. 510, mss 40, f. 195.
~ V.A. urechia, Istoria Românilor, seria 1786-1800, v. Tom., III, Buc.,
Ia93, pag. 66---68; Alex. Ştefulescu, Istoria Tg. Jiului, 1906, pag.
1J7 şi 181.
4 Arhiv. Stat., Buc., mss 40,
f. 175-177.
s Arhiv. Stat., Buc., mss. 96, f. 49-49 v.
6 Tnm5crierea doc., Arhiv. Stat, Buc., m:;s 96, f. 49-49 v.
1 Arhiv. Stat., Buc., M. Culte şi Instr. Pub., Ţ. Rom., 6076/1830 f. 5 --!;,
c:ore5pondenta prof. şc. din Tg.-Jiu cu Eforia şmalelor şi fila li),
copie, hrisovul Caragea din 1813.
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:PROFESORI GORJENI IN

REVOLUŢIA

DE LA 1848

F. VADUVA
Revoluţia română

de la 1848, continuare pe o treaptă
a marcat un moment cultrecere de la feudalism la
a poporului nostru pe calea progresului economic şi social, a libertăţii, unităţii şi independenţei sale naţionale.
Declanşarea şi desfăşurarea revoluţiei române, a atras
în vîltoarea acelor evenimente forţe şi categorii sociale între cure s-au evidenţiat şi slujitorii şcolii, care prin intreaga
lor activitate desfăşurată în preajma şi în timpul revoluţiei
.au fost animaţi de idealul naţional comun, contribuind âStfel la realizarea caracterului unilar al revoluţiei.
lmpreună cu toate stările sociale, oamenii şcolii au luptat penLru răsturnarea vechilor rînduieli, instaurarea unei
'Orînduin sociale, bazată pe principii democratice, de formare a unei naţiuni independente în care poporul să. devină
liber şi descătuşat de orice asuprire.
In lupta p2ntru realizarea măreţului ideal de libertate
naţionaiă şi socială, şcoala a fost un factor primordial şi di::·cisiv în cultivarea sentimentelor patriotice şi de unitate na.superioară a revoluţiei din 1821,
minant şi hotărîtor în procesul de
.cu.pitaJism, în dezvoltarea istorică

ţional:'i.

ţiei

Ea a contribuit, astfel, la formarea spirituală a generade luptători paşoptişti, plămădind suflete, sădind în inimi

ideea luptei pentru cauza poporului, pentru eliberarea sa
socială

şi

naţională.

Ci1lăuziţi de aceste principii, slujitorii şcolii le-au apli·cat în instituţiile chemate să facă educaţie poporului şi,
chiar flc:că atunci şcoala se găsea la începuturile activităţii,
•ea şi-a atins acest nobil ţel urmărit, de luminare a maselor,
de a le stîrni interesul pentru ştiinţa de carte şi pentru cultură.

Opoziţia

întîmpinată de către slujitorii şcolii,
arendaşilor şi chiar a stăpînirii

1tca proprietarilor,
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din pa1feudale,
249

i-a inJîrjit pe aceştia şi mai mult împotriva nedreptăţilor şi
împlinirilor, fapt ce a determinat ca la izbucnirea revoluţiei.
ei să. fie în majoritate pentru cauza acesteia.
MC'ritul incontestabil care le revine acestor pionieri îl
reprPzintă însă acţiunea lor de iluminare a maselor, aşa cum
cu rnîndrie patriotică raporta profesorul şcolii normale din
Tirgu-Jiu, Gh. Călinescu. precum că „a da elevilor săi şi
prinUpuri d8 geometrie, de mecanică şi de alg 0 bră"1.
Cunoştinţele ştiinţifice predate în cadrul şcolii în p~j
mele Jecenii ale secolului trecut, au dat curînd roade, dStfel cr; l0cuitorii ţării au înţeles mai bine problematica epocii.
fiîtd de care revoluţia nu s-ar fi puLut înfăptui cu mase ignorante.
Aclivitatca revoluţionar O. a profosorHor şi î ivătătorilor
în jiILk~tul nostru, a av,~t uri caracter complex şi multi~1lu.
încl'pind cu organizarea de adunări, alcătuirea de proclamaţii ~i mJnifeste incendiare, explicarea şi comentarea conţinutuLu constituţiei în mijlocul maselor, crearea de cluburi
T0VOlu~10nare, organi ar,·a poporului şi învăţarea acestuia
să Li:)le cu arma, organizarea propagandei revoluţionare în
masa popornlui.
IJpcretul 92124 iunie 1848, al Guvernului Provizoriu, prevedea înfiinţarea unui corp d2 propagandişti, oameni devotaţi revoluţiei, bărbaţi luminaţi care trebuiau să cunoasdi
bine cuprinsul şi sensul Constituţiei şi să ştie să o tălmă
Cf~asc:ă pe înţelesul poporului.
ln rîndurile acestui aparat de propagandă au aclivat şi
profeşorii gorjeni, cu funcţie de comisari de
propagandă,
cum au fost: Ion Gherasim-Gorjanu, Constantin StanciovidBrănisrcanu. Ion Ruptureanu, Matache Gheorghescu şi Mihail hlarghiloman 2•
Aceştia, fie că au desfăşurat activit:itea revolu~1011ard. în
]oc<ilitălile gorjene, fie în alte localităţi din ţară, ei .;;i-au adus din plL1 contribuţia la cauza sacră a revoluţiei.
Ion Gherasim-Gorjanu, pe care începutul revoluHei îl
află in Ploieşti, ca profesor în acest judeţ, s-a născut la 31
iulie 1800 în Bcngeştii GorjuluiJ, studiază la Sf. Sava din
Hucure~ii între ani 1818-1826, avînd ca mentori pe Gh. I.aztir şi Ion Eliade-Rădulescu.
I şi începe cariera didactică în 1837 la Vălenii de Munte, dipătînd rangul de pitar în anul următor. In 1842, de\:ine
<lirector al şcolii domneşti din Ploieşti, post în care se va
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•gas1 ş1 m timpul revoluţiei, cînd, aşa după cum precizează
raporLul său întocmit către Departamentul Instrucţiunii Pu:blice, ,după ce a adunat pe învăţătorii din sate şi i-a Ii:imurit după puterile sale, s-a dus prin sate şi a propagat cum
a şUut mai bine ideile revoluţiei 4 •
Constantin Stanciovici, raporta aceluiaşi Departament
că clin cauza holerei care se răspîndise în cel mai înalt grnd
·în oraşul Slatina, unde funcţiona ca profesor la Şcoala lonaşcului, n-a putut aduna învăţătorii la şcoala norm:i.ld. d~n
·oraş, clar că prin subrevizorii de plasă le-a comunicat acestora, o întinsă desluşire asupra cauzei sacre a patriei şi a
Proclamaţiei liberatoare, ba chiar ulterior a mers în satele
1udeţului spre aceleaşi sfătuiri şi deluşiri necesare propa·gd.rii revoluţiei 5 •
Reieritor la modul cum se făceau aceste desluşiri. ele
trebuiau să fie citite şi tălmăcite mai multe zile la rînd în
faţa poporului, de obicei într-un cadru solemn, înaintea bisericii şi în prezenţa exemplarelor de ordine, instrucţiuni şi
legi, de.te de vechiul guvern, care trebuiau să se ardă, urmînd ca pe acel loc să fie înălţat steagul tricolor şi să se
citeascu noile Proclamaţii.
La sfîrşitul ceremoniei, învăţătorul trebuia să ia o acleverinFi de la fiecare sat, subscrisă şi pecetluită, in care iocuitorii declarau că au înţeles cele 22 de articole.
Apreciind activitatea învăţătorilor din Gorj, pe baza acleveri11lelor sus-menţionate, ~rofesorul Gh. Călinescu, în·
tr-o circulară adresată acestora, arăta următoarele: „Domnule învăţător, chemarea dumitale într-acrnstă slujbă aposloleasc~ este mare ca şi numele de învăţ)tor de care ne-am
învrednicit.
E nevoie să depuneţi toată silinţa spre a fi vrC'dnici d~
numele ce-l poartă, pentru ca lupta lor să fie pomemtă In istorie de toţi fraţii noştri români, precum şi de cei Je altă
naţie fiind mîndri că au contribuit la îmbin-"rea poruncilor
pentriJ fericirea scumpei noastre patrii şi pentru a înălţa
slăvitul nume de român la cinstea care i se cuvine 6•
Documentele anului revoluţionar 1848 sînt edificatoare
şi deosebit de complexe în ceea ce priveşte participarea la
·evenimentele respective a slujitorilor şcolii, a rolului ~i contribuţiei acestora în timpul revoluţiei, fiind mai abundente
in perioada declinului şi a regimului de prigoană instaurat
Jn ţară după înfrîngerea acesteia.
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In luna noi.cmbrie 1848, este înregistrată Porunca Departamentul instrucţiei publice către toate cîrmuirile
JUdetelor prin care toate şcolile normale din oraşele c:lpetenie de Judeţ „să înceteze deocamdată cu învăţătura, iar autoritutile judeţene să dea foră zăbavă porunci grabnice ca
~i şcolile din sate să înceteze cu totul a funcţiona şi să. indcpurteze din funcţie pe toţi învăţătorii şi profesorii care
participaseră la revoluţie •
Ero. prima măsură represivă îndreptată împotriva participanţilor h revoluţie, care a fost urmată de alt~>le :-;.i mai
draconice, urmărind stîrpirea duhului revoltei şi a setei de
7

dre:JlJ.ie.

' ln acest sens, autorităţile timpului au constituit o com;sic criminalicească de cercetare a activităţii dusă de cd.·
tre profesori în timpul revoluţiei, în baza căreia au fost arestaţi şi cercetaţi, profesori : Gh. Călin::.~scu, M. Gheorghes„
cu şi Ion Gherasim-Gorjanu.
D'.·scriincl acest tragic episod din viaţa sa, proie&orul
G:1. Călinescu menţiona următoarele : „M-au luat şi m-au
purcat clin sat în sat vreme de 30 de zile, fiind adăpostit prin
cD)cHP ca vitole şi maltratat ca tîlharii, pînă m-au adus în
rijnăs1îrea Văcăreşti, unde am stat arest3t încă opt luni,
Cincisprezece ani de sudori în cariera spinoasă de profesor
i-d it1egrit laşitatea unor oameni fără conştiinţă 8 •
Principala acuzaţie în baza căreia profesorul Călinescu
a fost întemaiţat a fost aceea că : „a îndeplinit în toată întincleied poruncile guvernului revoluţionar şi instrucţiunile
de comunism ale lui Eliade9•
Asemenea misie se arată în concluziile interogatorului din 17 ianu'.!rie 1849, a fost din cele mai primejdioase
„deoarece a insuflat locuitorilor ţăruni, mare vrăjmăşie asupra proprietarilor"w.
Deasemeni un alt raport al respectivei comisii concluziona că Ion Gherasim, cunoscut şi sub numele de „Codru•·,
a fost „tare aplecat" (îndatoritor) şi răspînditor de idei revoluţionare, fapt pentru care sentinţa comisiei stabilea întemmţarea sa pe o perioadă de opt luni la închisoarea din
Buzău' 1 •

Intr-un raport al Comisiei Criminaliceşti datat la 2tl martie 1849, se hotărăşte eliberarea pe chezăşie a profesorului
M. Cheorghescu, fost comisar de propagandă cu leafa sub
guvernul revoluţionar.
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Cu toate că n-a fost privat de libertate, C. StanciovicL
a a\'Ut o existentă extrem de sbuciumată şi de precar9, fopt
evidentiat de petiţia adresată domnitorului Barbu Ştirbei în
anul 1853, pe care o redau în continuare a lumina mai bine
acest suflet sbuciumat :
Prea

înălţate

Doamne I

Sinl trecuţi optîsprezece ani de cînd fără pată slujesc sub poruncile
Consiliului Instrucţiunii Publice, unsprezece ani profesor în şcoala Tg.
Jiului ~i şapte ca profesor şi inspector la Şcoala Ionaşcului din Slcttind.
Intr-acest curs de ani, mulţumit de răsplata 05tenelilor mele n am
intreprins altă carieră cu loloasele căreia că trăiesc cînd vremect mii
va ajur,ge d-a nu fi în slujbă, ci prin strădanii neobosite m-am nevoit
numai a dobindi buna opinie a ~efilor mei şi dreptul la recunoştinlil publice. şi la milostivirea înaltei stăpîniri.
Pe lingă aceasta la sfîr~itul evenimentelor trecute, sosind la ':ilalina,
parte din oştirile măriei sale împăratul suveran, am primit de la 111 lor
comanduitor general de br:gadă Ismail-Paşa, înscircinarea de a m~ duce
cu misii tainice în lagărul revoluţionar de la Rimnicu-Vîlcea şi cu în
scrisuri din partea paşei către capii acelei adunări şi acolo cu primejdi'l \ieti1 mele săvirşinclu-mi misia, m-am întors la paşa din Drăgă~ani,
in3otit f1incl de o sută de soldali, împreună cu to:ită magazia polcului 2
cu riispuns r'.e la că.µetenia acelui polc şi cu ştiri că toţi cei adunati
acolo ~-u:.i spart şi s-au împrăştiat, în vremea arestării mde de opt
n'astm, crnpă. care paşa drept mulţumire a recomandat s:ujba mea comisarulu'. impărătesc, excelenţa sa Fuad-Efendi.
Intorcindu-mă în sinul familiei mele am primit porunca C..in;titei
elorii orin care îmi făcea cunoscut că leafa mea încetează vremelniceşte
de la intîi noiembrie, pî:lă ce se v:i restabili învăţămîntul public după
o noud. organizare.
\'ă.dndu-mi acum mijloacele de sus\inerea vieţii încetate deoclfltă
cu canera mea, fusei silit a mi ridica familia din Slatina pe vrer1e.1 de
iarnă ~i u. mă duce la casa mea în Tîrgu-Jiului, unde în vreme de-o lună
de zile avu-i nenorocirea de-a pierde pe soacrămea paharnicea~d Băl
teanca, pe scumpa mea consoartă şi cu dînsa alţi trei fii iubiţi, nevoindu mii p1 in căutări doctoriceşti a mi scăpa copila~ii şi muma lor şi în
cele C::in urmă a-i îngropa, am cheltuit tot şi m-am îndatorat pînd. nu
mai ~-!lu de mine, chiar şi către Casa Scoalelor am îndrăznit să rămin
cîc1lor. pc-ste opt sute ele lei ~.i mijloc nu numai că nu am de-a pld.i.i, dar
nici mijloc de-a mai trăi, eu şi două fete s:irmane fete care mi-J.u mai
rb1na:-:·'i.::.

Rd.zbate din aceste rînduri existenţa dramatică a celor
cure c;u trebuit să îndure toată prigoana şi vexaţiunile unui
re9im autoritar, bazat pe forţa baionetelor străine, aşa cum
el fost cel de după 1848 în 'Ţările Române.
Aducînd la lumină cîteva aspecte doar din viaţa şi activitalc.:'a acestor personalităţi ale cultud şi învăţămtntului
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•din judeţul nostru, ne facem o datorie de onoare iaţă de
ml'moria acestor bărbaţi ai datoriei sacre, revoluţionari în
spirit. care n-au precupeţit nici un efort în ampl :i. şi dificila
misiune de luminare a maselor în timpul frămîntatului an
1848.

Prin cuvîntul şi fapta lor, ei au contribuit la realizarea
milretului vis de libertate, independenţă şi unitate a Pom .'i:niei, transformat în realitate abia în orînduirea socialistă..

NOTE:
Arhh·ele Statului Bucureşti, Fond M.C.I.R., dosar 1737/1848, f. l'.~6.
::1 Ibidem,
dosar 1454/1848, f. 57-59 .
.i Diclionarul literaturii române de Ia origini pînă la 1900, Editura Acriclemiei, Bucureşti. 1979, p. 407.
1 Arhivele Statului, fond. cit„ dosar 1494/1848, f. 38-39.
~ I bidrm,
loc. cit.
'6 Ibiciem,
dos. 1454, f. 57-59.
1
•
Documente privind revoluUa de Ia 1848 in Ţara Românească, voi. II,
!.ei ia B, Editura Academiei, Bucureşti 1983, doc„ 362/nov. li! 18.
·<' Arhivele Statului, fond cit„ dosar 1468/1848, f. 378 .
'1

.J

rn
11

ll1idem, f. I 8.
It,irlem, f. 18.

Oidionarnl .•. , p. 407.

·t.: Documente privind

revoluţia

de Ia 1843 ... , doc. 479, pag. 339.
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INVAŢAMINTUL

GORJAN IN TIMPUL

PAUTICIPARII ROMANIEI LA PRIMUL RAZDOI
MONDIAL (1916-1918)
V.

ANDRIŢOIU

declaraţia de ră'.lboi acl;esată Austro~Ungariei
1~16, Romtiri~ păruşea poiiţia de neutralitate

Prill

la 14
armată, partic:iparea ~a la prima mart:: c;:onflagraţţe woµdială, ale
cărei fltic;:ilri şe aprinst•:;er~ i:n v&ra q.:nului l~l4, alături de
Antant& şi împotriva :Puterilor Centr&le, avînd drepl ţel împli11irea şec:ularului id.e&l ele unitate naţională. Atuni::i cînd,
în nop.ptfla de 14 &pri} l;) q.ugu!:>l rn16, trupela noai;tre se
eingajau in vţctorioa11a .ior oiersivi.l din TransilvC1.nia, însoţite
de enlu:.:iasrnul şi speranţele unei îri.tregi naţiuni care mi mai
voia scl trăiască c;:u trup1ll sflrtecat de graniţe
artificiale,
sfirşitul ră:z.boiului er4 departe şi gr~q de prevăzut. Măreţia
ideq.lului pentru care romi1Pii luaseră q.rmele, a i::erµt jertfe
!?i 11acrificii µe rn~işura sa, timp de peste doi ani poporul ş1
::;talul român trednd prin îq1prf'jurări care vor afecta în cel
mai înalt grad între&ga societate a timpului, toate domeniile sale de ac~ivitate, inclusiv învăţămîntµl,
Fireşte, în acest context şi î11văţămîntul din judeţul Gorj
va fi supus tuturor v·exatiunilor şi prejudiciilor,
evoluţia
sa in anii 1916--1918 fiind strlns legată de desfăşurarea evenimentelor politice şi militare.
In anul şcolar Hil5--l!Jl 6. în judeţ funcţionau 176 de
:;;coli primare - cu 266 de învăţători şi institori - 5 şcoli
profes;onale de diferite profile 1 - în c&re lucrau circa 30 de
învăţulori, maiştri şi rrofesori -, două şcoli particulare una pentru fete condusă de profesorul Ştefan N. Bobancu şi
alta pentru băieţi con:lusii ele profesorul german Schonkron
-- , locul de frunte revE"nind gimnaziului Tudor Vladimirescu, ultimile trei avînd aproximativ 25 de profesori 2•
Alături de ~asele populare din judeţ, de întregul noS-tru popor, cadrele didactice şi elevii gorjeni au ac)_us obolul
lor lq jnfăptu~rea statl1ll11 naţional unitar, fie purtînd uniforma militară, fie ca civili, în spatele frontului, sprijinind

auguşt
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-armata prin acţiuni rliver5e, cr,re mergeau pinii la lupta cu
.arma în mină alături de ostaşi. în momentele de grea cump~1nă.

Lct jumătatea lunii august 1916 răspundeau ordinului de
mobilizare 152 de învăţt1ton din şcolile primare,
întregul
persoaal al şcolilor elementare de meserii din
Vădeni
şi
Novaci, precum şi cea mai mare parte a corpului didactic
din celelalte şcoli'.
In treruperea ofensivei din Transilvania, retragerea trup:~lo;- noastre pe vechea frontieră şi aprigele lupte cu inamicul
cotropitor,
care vor
avea loc
în
cuprinsuJ
jud,~ţului
Gorj, în cursul lunilor septembrie-noiembrie
1916, vor avea o mare infil1enţă asupra vieţii şcolare
Io-cale. ln clădirile mai rrntltor şcoli primare, în cea a gimnaziu lui Tudor Vladimirescu clin Tirgu-Jiu şi în cea a şcolii elementare de meserii clin C\1muna Vădeni s-au instalat spit:1Je militare, iar elevii cerceta~i şi cadrele didactice civile
- prin ordine ale Ministc>rului Învăţămîntului sau ale prefecturii judeţului ---, au fost mobilizaţi la îngrijirea răniţilor
sau contribuiau la bunul mer5 al diferitelor servicii auxiliare, în sprijinul trupelor~. La 2 septembrie 1916, Liviu Radu,
directorul şcolii cernmice\ raporta Ministerului lnvăţămîntu
lui că ,„„ şcoala este trun~formată în spital din zona mobilizărei. Toţi elevii sînt detaşaţi pe la diferite spitale din
acest oraş, fiî.cînd servjciul în calitatea de cercetaşi, iar personalul ·- nemobilizaţii -- sînt însărcinaţi cu supravegherile
la diferitele servicii " 6• lntr-un alt raport înaintat la 25 octombrie 191G de către Sevn.stic. Vasilescu, directoarea şcolii
profesionale de fctC', se preciza că „.„ rle la decretarea mobilizării şi pînă în prezent, ma.i în tot timpul s-a lucrat
la
ace:.:.stă şcoală, pentru spitnlele din oraş, rufărie nouă, precum şi rc~p.araţiuni la 'cc>le ve.chi". ln acelai~i timp, în comunele judeţului r învăţătorii n.cţionau tot în sprijinul frontului, între altele ajnnqînd şi la mobilizarea săteni.lor
cu
'Carele „ .„ pentru dus proviziuni şi adus răniţii de pe cîmpul
de operaţiuni mililctre" 8. Luînd în consideraţie mobilizarea a
mai mult de două treimi dintrn cadrele didactice, antrenarea
'Celor rămase la vatră, împ:-eună cu elevii, în activităţi de
sprijinire a armatei şi transformârea unor şcoli în spitale
pentru răniţi, HP. apare pe deplin justificat ordinul prin care,
la 24 august, Ministerul lnvăţilmîntului
anunţa prefecturii
judeţului mnînarea deschiderii cursurilor şcolare pentru
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anul 1916--1917-·, la data de 1 octombrie9• Din lipsă de
cadre şi de clădiri, puţine şcoli şi-au putut relua activitatea
la această dată, dar numai pentru scurt timp, datorită desfăşură,rii nefavorabil~ a operaţiunilor militare. La 10 octombrie 1916 hupele Puterilor Centrale au declanşat o puternică
ofensivă în sectorul Jrnlui, în cursul căreia două companii
din Divizia XI ba-v arezt'1, la 14 octombrie, au încercat să ocupe prin surprindere oraşul Tîrgu-Jiu.
Or;işenii şi populaţia satelor învecinate" „. bătrînii, temeile, cercetaşii şi copii" 10 , luptînd alături de ostaşi, au respins inamicul, contnbuind astfel la victoria la contraofensivele româneşti din zile.le de 14-16 octombrie. Organizaţi în
cohorta „Domnul Tudor", cercetaşii - elevi ai şcohlor profesionale şi ai gimnaziului -- puşi sub conducerea profesorului de educaţie fizică Ioau Rizu, care fusese mobilizat în
calitak:a de comandant al lor 1', au adus importante servicii
trupelor ca agenţi de legătură, furieri, sanitari şi chiar bran•
cardieri.
Pu.rlicipînd în nnmăr relativ mare' 2 la lupta de la podul
Jiului, din 14 octombrie, ei au înscris o pagină de glorie în
<Jnal1~l'~ învăţămîntului gorjean.
Riiidurile întreprinse de aviaţia inamică deasupra localitiiţilor judeţului. boml>ardînd. mitraliind şi aruncînd
cutii
cu bomboane purtătoare ale bacililor unor boli ucigătoare,
„adresate'' în primul rînd copiilor, erau acţiuni care vizan
mai mult decît demoralizarea populaţiei paşnice. La înc.:epulul lunii octombrie 191ti, pe uşile şcolilor era afişat următorul ave:tisment : „A vioanele duşmane aruncă în mersul
lor bomboane sau alte lucruri otrăvite, sau conţinînd bacilii
diferitelor boale rnolipsi1oarc. Elevii care vor găsi asemenea
lucruri aruncatP să nu le atingă şi să aducă neîntîrziat la
cm10ştinţ,1 organelor administrative, spre a lua măsurile cuveniten.
Ofensiva declanşată ele trupele inamice la sfîrşitul lunii
octombrie 1916, su.perioare numericeşte şi tehnic, a fost stă
vilită de vitejii no~tri ostaşi. care nu puteau opune tunurilor şi rnitrnlierelor. în multe cuzuri, decît baioneta şi patul
puştii, numni pe Siret, lfl porţile Moldovei. La 2 noembrie
a fost ocupat Tîrgu-Jiul. în •car.e. cotropitorii, înfuriaţi de
dîrza rezistenţă a armatei romtine şi de sprijinul permanent
pe care populaţia civilii i-l acorda, „„. s-au dedat la prădă
ciuni şi jafuri oribile" 11 iar pînă la 7 noiembrie întregul ju-

257
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

~det

se afld sub dilcîiul cizm01 inamice. Activitatea puţine
]or şcoli care îşi reluaseră cursurile cu o lună mai înainte,
a fost brutal întreruptă. cc·a :rrai mare parte a cadrelor di·dactice şi numeroşi elevi refugiindu-se. Mulţi dintre ei au
reuşit să treacă în l\folclova, un'de vor rămîne pînă la sfîrşitul războiului. •s Un învătvtor gorjan, sublocotenent în rîndurile armatei în retra~wre, scria despre întîlnirea - în satul !3rL\tuia, la 3 noiembrie' 191C - , cu populaţia care por·nise într-un adevărat eycd : „Aici, un spectacol îngrozitor :
refugiaţii ! Femeile desculţe, prin sloată„., bătrînii mînă gră
biţi boii pe lîngi cc.rele îndhce.te cu lăzi, pături,
căldări
şi alte obiecte casnice.
Copii mici abia se ţin agăţaţi, cei mai mărişori
s-au
pierdut printre vite, ţinînclu-se să nu le scape. Din
toate
:părţile se ridică un ramf't de neînchipuit. Urgie ! Grozavă
~rgie s-a-abă.tut 2suprc1 poporului român ! Străbăteam satul
copleşiţi de durere.
Nu putem ridica ochii să vedem
pe
cei ai refugiaţilor plini de lc!Crimi, privin'du-ne cu jale, că
nu putem face nimic pentru scăparea lor. Speranţa lor era
·1n rezistenţa noastră. Noi ne retrăgeam lăsîndu-le tot ce au
avut mai scump în mîinile clu~manului. Printre convoaiele
tle refugiat.I, printre lunuri chesoane, cai, căruţe, prin noroiul pînă la glesne ajungem în partea de răsărit a satului " 16 •
Neîndoielnic, în astfel de convoaie, năzuind spre locul unele
mirajul libertăţii îi atrăffe<.?. se aflau cadre didactice şi elevi
împreună cu fan,iiiile lor, ~colilEc rămînînd pustii şi străine de
nohilc1 lor menire. Elevii cercetaşi „„. au urmat în Moldova
-drapelul ţării., servin'd ca auxiliari ai armatei : sanitari,
a·
genţi de le9iituri:I, poliţie, furieri„." ,' 7 sub conducerea aceluiaşi profesor, :ioan Rizu. Cei cer(· au rămas pe loc au fost arestaţi ele .către trupele de ocupaţie, pentru simplul motiv
că Ia perechiziţiile pe care le făceau, erau găsite asupra lor
legitimaţiile de cerceta~i' 8 , ca urmare a sprijinului pe care
aceş~ie:, îl dăduseră. arm:i.tei în lunile august-no;embrie 1916.
Toate şcolile clin judeţ au suferit grave pagube materi·:ile, de pe urma cărora procesul de învăţ=:lmînt va avea de
:suferit chiar şi după sfîrşitul războiului, cînd s-au făcut mari
eforturi pentru înl5.lurnrea acpstora. Jn timpul luptelor purtate în nordul ju'deţului, inum:cul a distrus pînă la temelie
-şcolile primare din satele Horezu şi Schela, prima prin in-cendiere iar a doua prin bombardamentul executat de artilerie.'0 Unele şcoli au fosL ocup&te de trupele sale pe dife~258
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Jite termene sau pe toată durata războiului, făcînd imposibilă folosirea lor în scopul î1 văţămîntului. Astfel, în şcoala
primară din comunn Andreeşti a fost instalată o infirmerie
pînă în decembrie 1917, şccaltJ profesională de fete a fost
transformată în cazarmă timp de două luni, în localul şcolii
de gospodărie şi economie casnică din Tîrgu-Cărbuneşti s-a
instalat pînă în noiembrie 1918 - , o comandatură de etapă
austriacă, localul şcolii primare de fete nr. 2 şi în cel
al
revizorului şcolar din Tirgu-JilJ au func:ţionat serviicii a~e
corn an da tur ii etapei 264. ~Jermâne pînă la retragerea cotropitorilor, iar cantina construită în 1916 pentru elevii săraci
ai şcolilor primari:' din ornş a fost folosită ca depozit pentru metalele rechi::.iţiorate clin judeţ. Mai toate şcolile
au
fost întrebuinţate le- încartiruirea trupelor inamice în înaintare, fapt care explică, pînă la un anumit punct, pagubele
pe oare le-au suferit. Mobilierul, podelele şi împrejmuirile
erau puse pe foc, uşile sforimate, geamurile sparte, materialul diddctic, arhivele şi bibliotecile arse sau aruncate
în
noroi, în urma lor ri'tmînincl nu.mai pereţii, martori muţi ai
grelelor încercări din ac0st timp de restrişte. Dar documentele - din care alegem la întîmplare cîleva exemple - , slujitoare credincoase ale memoriei,
„vorbesc", acuzînd bar.b;ira distrn~iere a celor ma.i paşnice dintre lăcaşuri, menite
s:J. d1spmdească lumina slovei printre copiii Gorjului. La şcoa
la primară din com:na Pojo9eni „Biblioteca, hărţile, tablourile şi în fine tot materialul didactic şi cea mai mare parte din mobilier au fost distruse în timpul ocupaţiei"." 1 In comuna Crasna, la şcoala din cătunul Crasna din Deal"„. nu
mai există nimic,· totul fiind distrus de invazia inamică din
noiembrie 1916/! iar la cea din satul Cărpinişi - aceeaşi comun:J. - , întregul material didactic şi mobilierul" „a fost devastat de armatele eustro-ungare". 23 Intr-un raport al directorului şcolii primare de baieţi nr. 1 din Tîrgu-Jiu, se arată
·că aceasta „este lipsiEt cu totul de material didactic, care
·a fost distrus de invazia ina~ică",:v. iar dintr-un deviz în~
tocmit după război, relativ 10. „pagubele suferite în timpul
invaziei austro-germane" 1ezullă. că daunele sale se ridică
1:1 importanta sumă de 40 470 lei. 2' Exemplele ar putea continua. singura şcoală primară care a scăpat ca pnn minune, fără a suferi nici o distrugere, fifnd cea din comuna To.peşti. 26
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Intr-o statistică întocmită de Ministerul Invăţămîntului,
-relativă la şcolile pi ofesiona]e „care au suferit şi pierderi în
timpul şi din cauza războiului sub ocupaţiunea germană",
sînt menţionate toate şcolile pi ofesionale care funcţionase
ră în anul şcolar 1915-1916 în judeţul Gorj.2î Intr-o declaraţie privin'.l daunele pricinuite şcolii profesionale de fete
din Tîrgu-Jiu, cităm : „Armatele de invazie germane şi austro-ungare... in t:dnd în Oraş, S··au aedat la jafuri şi prădă

ciuni, distrugînd totul în calea lor. .. Aşa după informaţiile
ce am putut lua. în localul şcoalei au fost instalaţi soldaţi
care spuneau în urmii cd. ei au distrus totul... deoarece erau
lucrurile statului şi statul care a făcut războiul să sufere şi
paguba. Aceşti soldaţi, dup<l ce mîncau şi chefuiau, aruncau prin ferestrel1~ închise cu vasele din care se serviseră şi
cu tot ce le mai venea sub mină. Lucrul s-a adeverit deoarece în curtea şcoalei am găsit 'Cioburile tuturor
vaselor
precum şi toate cărţile cu foile rupte,
îngropate în noroi.
Au spart geamuri, str'.cat ~Jiurgiuvele, distrus pridvoare, podele, stricat uşi, dărîmat sobe etc., ba se văd în faţa mai
fiecărei sobe din camerP podele crestate de secure, ceea ce
28
denotă că mobilierul a fosl tocat în cameră chiar şi ars ... " •
Dintr-o bibliotecă care nurnărc, 5 OOO de volume au mai fost
recuperate doar 105. iar clin întreaga arhivă rămasă în şcoa
lă nu s-a mai găsit nimic.~~ „tocalul şcolii precum şi locuinţa subsemnatului nota directorul şcolii elementare de meserii din Vădeni -, le-am găsit devastate de tot mobilierul
şi uneltele ... , precum şi uşi. ferestre, padine, acoperiş, cea
mai mare parte distruse", arhiva şcolii fusese „distrusă în
întregime", iar uneltele au fost luate „la atelierul de reparaţi
uni al comandaturii 0ermane din Tîrgu-Jiu" ... 30 Revenind din
Moldova la 1 noembrie 1SIJ8, cu puţin timp înainte de retra.gerea trupelor d,• ocupa.ţie, directorul şcolii ceramice scria
cu amărăciune că „ ... şcoala ceramică a suferit cele mai mari
pagube, a fost clev::i8tată cu totul, nici un scaun pe ce să
şedem nu s-a mai găsit".~ 1 Bitlioteca fusese distrusă în întregime, iar din arhivă ,„ .. na se mai găseşte nimic". 32 Despre pagubele suferite ele gimnaziul Tudor Vladimirescu, directorul său raportn 1:1 12 august 1918: „Cu occzia invaziei
arma telor imperiale g<'rmanc şi austro-ungare ... localul gimn:i.zinlui ca şi casele p.:irt1cular€' au fost părăsite şi ca urm:ue devastate : .arhiva şcoEi. biblioteca societăţii de lectură "V. Ah~cs:mdri ·.. „ mobilierul. băncile, pupitrele, care au

260
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

:fost scoase din clase !nai dinaninte, fiindcă localul gimnaziului a servit de spital, masele, scaunele ,biroul, aparatele de
gir:utastică, aparatele de ştiinţe fizico-chimice,
tablourile
de ştiinţe naturale, muzeul mineral şi arheologic, obiectele
:şi figurinele neometrice- pentru desemn, toate au fost
de\·aslate şi n-au mai rămas decît resturi ce s-au adunat tîrziu încoace, după revenirea populaţiei în oraş din refugiu„:'·'·'.
Administraţia militară inâ.mică, instalată în
Bucureşti
la începutul lunii decembrie 1916, a interzis
continuarea
cursurilor şcolare pentru invăţămîntul de toate gradele în
teritoriul ocupat. In condiţii deosebit de grele, cu aprobări
speciale date de autorităţi~c militare locale:i• - comandatura districtului Go:j II şi cea a etapei 264 germane,
ale
căror sedii se uflau în sediul primăriei oraşului şi în casele
neriustorului Matei D~in[l:-iCll -, şcolile primare şi-au putut
relua cursurile la începullll lunii ia·nuarie 1917.35 Dintre cele
172 de şcoli primare c1.re funcţionaseră înainte de
război
în, comunele judeţului, sub ocup,aţia. străină s-ia.u rede~chis
nu:nai 149. „iar 2r3 n-au funcţionat din lipsă de învăţători" 36 •
Jn Tîrgu-Jiu, din cele 4 şcoli primare, îşi reluau cursurile
numai şcoala de bă'.eţi nr. 1 şi şcoala de fete nr. 2. Şcoala
de buieţi nr. 2 a funcţionnt numai cu o dasă pînă în noiembrii:- 1911' cînd, în urma intervenţiilor stăruitoare
ale
primarulm oraşului, Coastantin Dălănescu, ocupanţii au perm's aclivitateu. ci „normillă.",:r. iar şcoala de fete nr. 2 „nu
s-a deschis" r fiind lipsă µersoncilul didactic şi localul ocupat
de gerrnani":n.
Situaţia învăţil!nintului profesional şi gimnazial era şi
mai dificilă, datorită clistruqerilor suferite, ocupării unor clă
diri de către h upele inamice şi lipsei de personal didactic.
In urma mobilizării şi refugierii, din cele aproximativ 55 de
-cadre didactice Cdre funcţionaseră înainte de război, numai
5 s-au aflat în activitate pe toată durata războiului. Şcoala
profesională de .fete şi-:a reltrnt ajcti'."i~atea cu multă înti1rziere, abia la 1 mai 1917, COJ. trei cadre în anul şcolar 1915
--1916 avu~esc 1'.2 -·, c~:iie n~veniseră din refugiu în luna
martie, cu aprobarea autorităţilor militare locale39 şi numai
dupii ce au fost luate cu împrumut „„. (25) bănci (pupitre), 2
table, 2 mese şi 6 bănci lungi de la alte şcoale ... " 10• Documentele confirmă că aceasta a fost singura şcoală profesio~m.lă care a funcţionat în judeţul Gorj in timpul ocu.paţiei,
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'loate celelalte reluîndu-şi cursul după mai bine de doi ani
·.de la recupernrea achviti'iţilor. 41
In urma repelrtlelor d<.:mersuri ale primarului Tîrgu-Ji·ului. autorităţile mil:tu.re au aprobat şi redeschiderea gimnaziului Tudor Vlact'.mirescu, la 1 august 1917. ln lunile august - octombrie 1917 a Juncţionat ca şcoală particulară în buaet nu era prevăzută nici o sumă
în acest scop - ,
ceursurile fiinLl frecventc1te de 140 de elevi, iar
profesorii
pri:nindu-~i Sillariul din taxa lunară de 50 de lei, plătită de
f:ecu.re dintre ei'~. Deşi reprezentau numai o treime din num;irul elevilor şcolarizaţi inainte de război, aceştia nu aveau loc în patinele bi:inci care mai rămăseseră nearse de
trupc'~C Puterilor CentralC'. 13
Corpul didactic era alcătuit dintr-un singur profesor titular care revenise rlin refugiu în februarie 1917 şi nouă suplinito\·i, recrutaţi „ în lipsa titularilor" „. din elementele culte şi disponibi:e uflate )11 orc'~'"''. Abia de la 1 noiembrie 1917
g'.mnc.ziul îşi vci. relua cursL'Iile ca şcoală de stat, cu un
mrnJ.r ele 395 rle elcYi şi „.„ un corp di'dactic compus dinlH' intelectualii ora:şuJ.ui, clici cea mai mare parte au fost
6
mobilizaţi ori refugiaţi, în număr de 9 persoane„. "~ dintre
cr1r~ numai doi profesori erau titulari Ion Mălăescu şi Niculae Andreescu, care fusese repatriat dintr-un lagăr de pri·zonieri -::lin Cennania.
Nici şcolile care - - deşi cu mari întîrzieri - , şi-au reluat nctlvituteR, n-au funcţionat în condiţii normale, datorită. distrugerilor suferite, lip5ei de cadre didactice corespunzătoare, sărăciei şi m'.zeiiei ccne apăsau întreaga populaţie,
precum şi d;n cauza yrPut[iţilor
provocate de
ocupanţi.
Insăşi clurata anilor şco;ari suferise mari mojificări determinate de evenimente şi ele c.litudinea adoptată de autorită
ţile miLtarc. Indiferent de data la care şi-au reluat cursurile
sub vremelnica ocuraţie str~ină - în ianuarie sau mai tîrziu, ca şcolde priu:are, in mai, ca şcoală profesională
'de
.fete, sau în august 1917, ca gimnaziul Tudor Vladimirescu
- , acestea s-au încheiat în octombrie acelaşi an, dar contind pentru întregul an şcolâi- 1916-1917. Anul şcolar următor a durat de la 1 noiembrie 1917
pînă la 31
iunie
1918, pentru ca anul şcolar 1918-1919 să înceapă în
octombrie 1918, cu toate ri.i unele şcoli au reuşit să-şi reia activitatea abia în ia:rnarie 1917.~Î
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In lipsa cadrelor calificate au fost angajaţi suplinitoti,
·dar mei aceştia nu s-au găsit în număr suficient, fapt care
va face imposibilă deschiderea urior şcoli; influenţind într-o
mare măsură şi asupra calităţii învăţămîntului. Dacă hi a-nul şcolar 1915--1916, în şcolile primare din judeţ funcţionează 266 de învăţ~tori şi ihstitutori, din care nuinai 13 erau
suplmitori - 10 bărbaţi şi 3 femei - , pentru anul şcolar uriniltdr se prevedea înfiinţarea a încă 29 de posturi; despre
care, în noile condiţii, ilici nu mai putea fi vorba. In anul
şcolar 1917-1918, în urma mobilizării şi refugierii, cele 152
·de şcoli primare care <1U funcţionat erau încadrate cu 211
înviiF1tori, dintre care numai 80 aveau pregătirea necesară,
ceilalţi fiind „ 104 suplinitori bărbaţi şi 27 suplinitoare femei
cu diferite studii"."' Ateşti suplinitori erau absolvenţi
de
gimnaziu sau de liceu, semine.rişti, preoţi şi funcţionari, precum şi ubsolvente ale şcolii ele gospodărie şi economie casnicii."
Admiţîncl tă nu le-ur fi lipsit
cunoştinţele
necesare,
ceed ce este îndoielnic; ei erau cu totul lipsiţi de cele metoclice, pr~cum şi de deprindere de a lucra cu documentele
şcolare. La 8 februarie 191!3, preşedintele cercului şcolar Bibeşti."J asistînd un astfel de suplinitor,
absolvellt a patru
clase gimnaziale, scrin in procesul verbal adresat revizoratului : „ln condica d~ yJn·:;-enţi:i i-am arătat cum să noteze lecţiunile directe şi indirecte, căci nu erau bine trecute.
Am
dat explicaţie cum să treacă notele în catalog ... , cum trebuiesc inregistrctte ordinele sau altă corespondenţă. D-l învăţător fiind încă tinăr şi nemaifuncţionînd
în învăţămînt,
lipsit cu totul de metoda de a preda, am făcut însumi cu
elevii o lecţiune ... " 51 • 1n acelaşi timp, la şcoala primară din
comuna Andreeşti, suplinea un seminarist care „ ... metodiceşte, lasă de dorit integral" _52
lnir-o situaţie asemănătoare se află şi învăţămintul profesional şi uir!lnazial, din cek 55 de cadre care funcţionau
înainte de război, fiind în activitate numai patru în 1917,
iar prin eliberarea din prizonierat a profesorului Nicolae
Anclrecscu, în anul 1917-1918, cinci. Materiile de studiu la
cele „cin.ci duse ale şcolilor profesionale de fete, în anul;
1917 - mai - octombrie -·, au fost împărţite între cele trei
cadre didactice, lecţiilP durinei numai o jumătate de oră
pentru fiecare obiect.• 3 In anul şcolar 1917-1918, numărul
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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,elevilor fiind mai mare, neex1stînd cadre cu pregătire adecvaLci., pe unele cateclre au tost angajate absolvente ale acestei şcoii, care nu aveau alte studii.-" Gimnazml
Tudor
Vltldinurescu a iuncţionat în lumle august-septembrie 191i
cu un srngur titular şi uouă suplimton, iar i.n anul şcolar
l!:.Jl'1-·l9lb cu doi t:tuldn şi şaple suplmitori, mtelectual1 dm
-ortlş, dar care aveau alte pro1esi1.""
fapt care s-a petrecut
DisLruuerea an1ivt::Jor :;.colare,'
mai ales ui tunpul ofensivelor trupelor inamice, dar şi uiterior, precum şi pterdNea de ciltre un mare număr de elevi
a actelor de studii personale. a creat di:l:icultd~i suplimentare privrncl înscrierea lor în şcoală sau examenele pe care
urmau să le susţină. ln astfel de situaţii, înscrierea elevilor
se făcect numai pe baza declaraţiei lor, a părinţilor sau a
învaţă.torilor; cum că 'iU abwlv1l un anumit rumăr de
clase. 0i Numai o mică parte drntre documentele şcolare au putut fi salvate 'de 1uria nirniuLoare a cotropitorilor, ele fund
de un real folos atît pent~u activitatea şcolilor atunci cînd
s-au redeschis, cît şi pentru cei ce ar dori să
cunoască.
mai îndeaproap~ trecutul inYuţămmtului gorjean. }{efug1indu-se la 1 noiembrie 1916. directoarea şcolii profesionale de
iete reuşea să expedieze la ere.iova o ladă cu documente,
de unele le-a adus - cu aprobarea autoritatilor militare - ,
i:n luna mai 191P ln m1~1ust 191'7 directorul provizoriu al
gimnaziu1ui cerea primarului Tîrgu-Jiu să intervină pe lîngă
comandai.urtl districtului Gorj Il pentru a i se da o autorizaţie „„.su mertrga la Sl•.itina, spre a ridica parte din
arhiva
şi scriptele .„la.sate c.colo la D.A. Crainic, director al g1mna·
ziului, care o. trecut în .l'violdovo.' .59
Pentru a ne da seami.l de situaţia în care se afla învă
\ămîntul în timpul oc.:upo.ţiei stri:line, este suficient să analizăm situaţia şcolarizd.ni copiilor în anul şcolar 191'7-1918,
precizind de la început cd. a fost cu mult mai bună decît în
anul 1917. După recensiimîntu} efectuat, au fost înregistraţi
un număr de 17 787 băiPţi şi 9 838 fete de vîrsta şcolilor primare. Dintre aceştia, s-au inscris la şcoală 10 739 băieţi şi
1 9.l 7 fete, dar n-au frec\'ental cursurile decît 8 535 băieţi şi
..J-12 fele." 11 Considerînd că s-ar fi făcut o recenzare riguroasă
a băieţi.lor ele vîrstă şcolar~i, nu se poate admite acest lucru
pentru fetP, al căror număr nu putea fi decît sensibil egal
-.cu cel al băieţilor, poate chiar mai mare, dar în nici un caz
0
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l'irnrnai aproape pe jumătat2. Numărul mic al fetelor recen:zate, înscrise şi -eare .::u freC"Yentat, se explică atît prin prejudecată potrivit cărei:1 „fetele n-au nevoie de carte", pre. cum şi prin greutăţile provocate de război şi de ocupaţia stră
ini'\. Raportînrl analiza numai la cifrele oferite de recensă
mînt, ohservăm că dintre cei 21 625 de copii - băieţi şi fete - numai 8 977 au frpcventat cu regularitate,
rămînînd
neşcolarizaţi mai mult ele două treimi. Dacă însă
admitem
,di num<lrul fetelor era eqal cu cel al băieţilor - ceea ce
-este cu mult mai apropiat de realizat-, vom constata că
aproximativ 750/o dintre copiii Gorjului erau aruncati in uratele unaHabelismului.
Asemăniîloare sau d1iar mai rea era situaţia din învă
:ţămîntul profesional, particu.la1 şi gimnazial. Din cele cinci
şcoli profesionale, care în anul 1915-1916 cuprindeau circa
40LI de elevi, patru au ri'mas închise timp de peste doi ani,
şcoala proft>sionelă de fete din Tîrgu-Jiu avînd în anul 1917
-- mai - octombrie, numai 3tl de elevV 1 iar în anul urmă
tor 65. 1;1 Cele două şcoli care pregăteau elevii în particular
nu au funcţionat pe toată dure.ta ocupaţiei străine, iar gimnaziul şcola„iza în anul Hl11 -- august-octombrie - , 140 de
'elevi, pentru ca în anul şcolar 1917-1918 nu:nărul lor să
-crească ld ~:95.'' 3
Pentru a ne lămuri deplin asupra întregului complex de
·-cauze care a determinat această tristă stare de lucruri, să
·dăm din nou cuvîntul documentelor vremii, nu înainte de a
sublinia cd. au fost selectaie îndeosebi acelea care provin de
la factorii cei mai autorinţi să cunoască realitatea, profe.sorii învăţătorii şi autoriii.lţile româneşti ale timpului.
„tn viitor -· scria revizorul şcolar al judeţului într-un
raport privind starea învăţi1mîntului erimar În anul ŞICOlat
1917--1918 - , ca să putem avea o frecvenţă regulată e ne<eeSdr ca aproape în intrc9ime localurilor şcolare să li se
facă reparaţiuni radicale ... şi înzestrarea lor cu mobilierul
.necesar care e distrus din timpul ocupaţiunei, iar învăţăto
rul fiind silit a chema la şcoc.lă din această cauză un număr
:restrins de copii "1'4.
Intr-aclevăr, documentele confirmă afirmaţia de mai sus,
:în multe cazuri. datoritd. distrugerilor suferite, neputînd fi
;-primiţi la şcoală nici mi:car nurnJ.rul (ie copii care se îns•criau.G:
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Instituind o explontm c sistematică a tuturor resurselor
locale, autorităţilE' militare dE' ocupaţie llmitau sub minimul
necesar consumul de corn bu~tibil al şcolilor, bugetele
de
cheltuieli ale multor comune - pentru a putea satisface cerinţele acestora - , neprevăzînd nici o sumă în c:cest scop.
Apropierea iernii găsea şcoala profesională de fete ,.far;\
sobe şi geamuri lu. ferestre ~i uşi. In timpul verii
arăta
într-un raport directoarea sa -, am pus unde nevoia a cerut ca să nu fie curent, hî11 ii îr:i. loc de geamuri.„ "'G. In timpul
ocupaţiei, arăta într-un cdt report, „„. am dus cu multă greutate şcoala cu cantilatNl de lemne dată de germani... Servitorul ctorrnea într-o clilsii. ceea ce a fost foarte greu„." 67
Inspectînd şcoak1 primmă d;n comuna Scoarţa - satul Scoarţa - , preşedintele cercului şcolâr Dudieni nota în procesul
verbal întocmit: .,Sunt sp<,.rte ctin timpul războiului 43 geamuri, aşa că, căldura lipscşh'. Localul este nevăruit şi uşile
fărimate". 68 Şcoala primarii din comuna Bolboşi „fiind lipsită de lemne de foc, nP.avînd mei o sumă alocată Î!1 bugetul
comunei'' „.învi'1ţ<ltorul este nevoit să înceapă lecţiile abia
pe l'l ora zece „„. după ce SP mai încălzeşte" , ceea ce explică, cl!Huri de alte cauze, fc.ptul că <lin cei 162 de
elevi
înscrişi, frecventau cu reqularitate numai 42.; 0 In anul şco
lar 1917--1918 şcoala primară ele băieţi nr. 1 din Tîrgu-Jiu
n„. a suferit fiind mult timp închisă din cauza lipsei de combustibil.„ " 71 .
In repetale rînduri şi la intervale de timp relativ mici,
şcolile erau inchisP. datorită epidemiilor care bîntuiau printre locuitorii judeţului, lip~iti de asistenţă medicală. Astfel,
şcoala pri~ară din comuna Andreeşti, care-şi reluase cursurile abia în decembrie 191/ „„. de la 1 aprilie şi pînă la 1
mai a fost închisă din cauză că a bîntuit epidemia. de gripd.
in comună. şi parte din şcolari au fost bolnavi " 72• In luna
martie 1918, şcolile primare din Tîrgu-Jiu erau închise pentru patru zile „„. în vrderen llolilor molipsitoare care bîntue în oraş„. ", 73 iar în luna mm5.toare pentru alte cinci zile,
clin aclasi motiv. 14 Gimnaziul Tudor Vladimirescu, carP-şi
reluase cursurile la 10 octombrie -pentru anul şcolar 1918
--1919, a fost închis clatoriti'! unei epidemii de gripă de la 31
octombrie şi pînd. la 17 noif,mbrie. 75
Toate produsele agricole - cerealele, fructele, vitele
luptele, păsările, lîna, inul şi cinepa etc. -, erau supuse rechiziţio!1ării brutale, atît pentru aprovizionarea trupelor. cît
69
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:şi a populaţiei din satele Puterilor Centrale, înfometînd şi
.lăsind dezbrăcaţi tocmai pe producătorii acestor bunuri. In
.-scopul „raţionalizării'' consumului de alimente, autorităţile

militare locale au introdus, pentru populaţia din Tîrgu-Jiu,
„lionurile'; pentru pîine şi carne. Pentru a putea trimite în
.5li'ttcle lor - unde lipsa de alimente punea în pericol ordinea
internă -, o cantitate tot mai mare de alimente, „ratiile''
fixate iniţial au fost mereu reduse. La 7 aprilie 1917, coHandatura etapei 264 germane, fixa raţia populaţiei oraşu
h i l.! 440 grame de pîine zilnic - făcută dintr-un amestec
de 225 grame făină de grîu şi 150 grame făină de p~lrumh
- --. şi Ia 150 grame de c1rne săptămînal, precizînd că „ziclele îa care nu se permite vînzarea şi cumpărarea cărnei
sini luni, miercuri şi vineri". 6 Peste un an, în aprilie 1918,
intens1ficînd trimiterea de cereale în ţările lor, şi ca urmare a secătuirii resurselor locale, raţia era fixată la 150 grame ele făină de grîu şi 150 grame de făină de porumb.Î7 Emu însă mulţi locuitori - între care şi copii de
vîrstă
~colâ.ră -, care nu-şi puteau plăti nici puţina pîine şi nici
]c·mnele, înclurî!1d foametea şi frigul.
Situaţia lor cragică
·esil' mfoţişată într-un apel al primarului oraşului, din 22
decembrie 1917, către locuitorii mai însLî.riţi, pentru a contribui cu orice sume la ajutorarea celor săraci : „Cunoaş
teţi tlesLul de bine trista stare în care se află azi oraşul.
:oe 1·1 un cap la altul şi peste tot întîlnim numai sărnci
.schilo i şi infirmi, femei şi copii de ai mobilizaţilor, inter-naţilor şi diferiţi neputincioşi, care nu-şi pot procura hrana
şi care cer ajutor, pîine şi lemne. Strigătele şi vaetele lor
·disperate devin cu atît mai tari, cu cît gerul se aspreşte şi
·cu cit Iarna îşi arată furia". Din aceste fonduri, cu aprobarea comandaturii locale, urma să se înfiinţeze o ospătărie
populard. „„.după organizaţia celor din Germania, undt~ să
racii su poată primi în mod gratuit hrana zilnică" 18•
După mai multe intervenţii ale primarului şi directorului (-Jimnaziului, locuitorii din satele judeţului puteau sJ. a-ducii aJjmente pentru fiii lor - elevi ai acestei şcoli -, pe
-buza unui p2rmis special eliberat de comandaturile de etape, .. „însă numai în măsuri restrînse". 79 Analizînd situaţia
~şcolarizării din anul 1917-1918, directorul gimnaziului ţi
nea să precizeze: „Sub stăpînirea vremurilor în care ne aflăm din cauza războiului, disciplina elevilor„. n-a
lăsat
mimic ele dorit anul acesta „. şi frecyenţa, cu toate lipsurile
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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inerente traiului excesiv de scump al timpului de faţi:l, ca
lipsct de încălţăminte şi îmbrăcăminte şi greutatea aprovizionării cu alimente din familie, a fost în general regul;i.tă".HO
Foam2tea se înstăpînise şi în comunele judeţului, chi.nuincl populaţia istovită de muncă. Elocventă în acest sens
esto o circulară adresată în iulie 1918 administratoril0r de
plă~i. primarilor şi notarilor de îndeplinirea cărora erau
rcispu:n.ători, trebuind să supravegheze executarea ·-,
atrăgîndu-li-se atenţia că „„.toată populaţiunea să facă cea
mai mare economie, să nu se facă nici o risipă. Se recomandă a se mînca mai mult fructe, zarzavaturi, într2buinţinclu-s0 mămăliga numai odată pe zi",' 1 Şi-l imaginează,
oan\ generaţia şcolilor prezentului pe elevul de atunci ?.
Dezbr<lcat, tremurînd de frig în clasa cu geamurile sparte
, ln. invazie", cu soba rece h timp ce ocupanţii defrişau pă
duri întregi, cu gîndul la boţul de mămăligă, care-i era înqălui t, prin ordin, numai „oda1}i pe zi", cînd pe căil~ ferate, pe Dunăre şi pe marc se scurgeau spre alte zări po.E1rn bul şi griul ţării !
I·oc;metca şi lipsa d9 haine, greutatea procurării manuaL'lor şi rechizitelor, lipsa tatălui cc.re; apJ.ra în tranşe
ole din Moldova dreptul întregii naţiuni de a trăi
unită
~ 1 i•1dependentă, se vor răsfrînge dureros
asu,)ra situaţiei
î.wii~iîmintului. Dintr-un proces verbal de inspecţie inclleial la 5 februarie 1918, constatăm că la şcoala primară din
comund Bilta, din cei 141 de elevi hscrişi - 89 b::iieţi şi
~-,3 fete - , frecventau numai 86 dintre care abia 14 erau fete. Pr~ otul Rădoiescu, învăţtltor suplinitor, „.„ jt:stifică înapoierea prea mare a elevilor în acest timp înaintat
ul anului şcolar prin faptul că nu s-au putut procura căr
ţile„., că s-au luat cărţi de diferiţi autori nefiind de acelaşi, ca elevii au venit neregulat din lipsa
încălţămintei
etc." :~. in acelaşi an, la şcoala primară din comuna AndrP<'5li, clin 93 de elevi înscrişi - 89 băieţi şi 4 fete - , veneau cu regularitate la şcoală numai 43 de băieţi şi 3 fetc.'.'1 Recensămîntul înregistra în comuna Godineşti 39?. de
copii care aveau vîrsta şcolii primare - 210 băieţi şi 182
fote -- din care se înscriseseră pentrnu anul şcolar 1917-1918 numai 211-168 băieţi şi 43 fete - , dar n-au urmat la
~coal<l decît 141. Majoritatea copiilor, n-au urmat şcoala din
cauza lipsei părinţilor plecaţi în război... şi alţii din cauza
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:sărăciei, neavînd foarte mulţi îmbrăcăl1lintea necesară. Re.z4ltatul general al &nului - corn;luzi9nau învăţă,,torii acest~!i şrnH într-un rapoi:t către revizoratul şcQlar ,_, se pre.-zintă mult mai satisf&cător ca cel din trecut ianuarie ·octombrie 1917 n.n. - , cu toată lipsa unor cărţi şi rechizite şcol4re" .84 Comisia de examinare a cercului şcolaf A,r ...
·c<mi -- cuprindea şcolile primare din Arcani, Bîlta, BîHişoa
ra, Dobriţa, Runcu, Stroieşti, - , supunînd examenului pe
·absolvenţii clasei a v.,.a, in zilele de 3-6 iulie 1918 şi întocmind tabelul cu notele obţinute de elevi, însemna pe
rnaryinea sa, în dreptul numelui celor neprezentaţi, cauzele
pentru care au fost declaraţi rcptenţi. Iată cîteva dintre ele:
.,Ceaureanu M, Vasile" „. „Absent. Fiind sărac şi neavînd
mincare a părăsit şcoala şi s-a dus la muncă în ţară. Tatăl
lui rnorr. în război" 1 „Gîrbaci P. Constantin" .„ „Absent. Să
rnc. A plecat la muncă în ţară pentru hrană" ; Gîrbaci V.
·vasile" „. „Absent. Sărac. A întrerupt cursurile, tatăl mort
.în ruzboi." I Rasoveanu I. Dumitru " „.„Absent. Sărac fiind
şi tati:il avînd mulţi copii, l-a retras." 5 •
Cuvintele sînt puţine pe îngusta margine a acelui tah2l, dar acuză! Acu .ă copilăria pierdută a acestor fli de
ţărani, ai căror părinţi mereu pe cîmpul de luptă sau tru·dea u glia ale căror roade erau furate de ocupanţi. Izgoniţi
-·de foame în înţelesul cel mai crud al c:uvîntului, din casele
lipsite de sprijinul şi căldura părintească, din satul în care
se născuseră dar care nu-i mai putea hrăni, la numai 12 ani
ai lor, plecau oriunde, „„. la muncă în ţară pentru hr,mă".
~ec, lapidar, acei dascăli zugrăveau adevărate biografii. nu
numai ale celor patru amintiţi mai sus, ci ale multor mii şi
zeci de mii de copii din tot judeţul, din înlreaga ţară.
La 7 februarie 1918 preşedintele cercului şcolar All)P.ni,
într-un raport adresat revizoratului şcolar al judeţului, tră
-gcn următoarea concluzie : „A tît la celelalte şcoale cit şi la
-cea condusă de mine, dacă lipsesc copii, ne-am consultat cu
ceilalti şi am ajuns la concluzia că... o fac din cauza lipselor de tot felul şi a strîmptorărilor în care s~ găsesc p.1.rinţii L1 aceste timpuri anormale" / 6
In cei peste doi ani de ocupaţie străină învăţămîntul
s-a desfăşurat sub semnul permanentului control, exercitat
sever şi meticulos de către autorităţile militare locale. Şco
lile puteau să-şi reja activitatea numai daci:ţ primeau apronrnrea comandaturii districtului Gorj 11,°7 iar ofiţerii din tru-
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pcle de ocupaţie asistau la deschiderea cursurilor.~~ sau se
erijuu în adevăraţi inspectori şcolari, urmărind activitatea
şcolilor şi asistînd la desfăşurarea lecţiilor.
Nici un învă
tător sau profesor nu putea
funcţiona fără a primi aprobarea Comaadaturii districtului Gorj II/ 0 iar orarele şcoli
lor nu puteJ.u fi aplicate mai înainte de a fi trimise spre
·confirmare aceleiaşi autorităţi. 91 Chiar şi pentru înscriPrea
elevilor care-şi pierduseră actele în timpul refugiului, ori
„li s-a:..i distrus cu ocazia invaziei" trebuia să se adud1. la
cunoştintă comandaturii şi să s2 obţină autorizarea. 9:!
Cores:Ju~uător scopurilor imperialiste ale Puterilor Centrule sperînd să se înstăpînească pentru mai mult timp în
Rornl1 ,ia, autorităţi}.~ militare de ocupaţie se străduiau să
lLnit~zc activitatea şcolară la sarcina sa instructivă,
inc'rcînd să împiedice formarea la elevi a sentimentului mîndric i naţionale, interzicînd învăţătorilor să-i înveţe cîntece
patriotice sau sJ. folosească la lecţii - ca material dictactic
- , tabiourile istorice care aminteau de necurm.~ia luptă
peatru mdependenţă şi unire a poporului român. La 5 februarie 1913, inspectînd şcoala primară din comuna Andrec·;ti, preşedintele cercului şcolar Bibeşti. învăţătorul Gr. ~.
Popescu, nota în procesul verbal încheiat: „Exerciţiile corporale se fac, dar cîntări nu. D-l învăţător mi-a
declarat
că onorata Aclm (inistraţie) militară i-a interzis
cîntările
în şcoală şi ar5tarea tablourilor istorice" .'3 In acelaşi scop,
ocupantii introduseseră în toate şcolile
secundare limba
qc"mană ca obiect de studiu, urmărind îndeaproape
progresele elevilor. ln iunie 1918, la şcoala profesională de fet•' s-a ţinut „ „. după dorinţa autorităţilor germane din localitate un cxam2n de limba germană„„" comandatura
trimiţîncl „ „. cărţi germane spre a se împărţi elevilor ca pre89

1

mii''9~.

Administraţia militară german'l a dispus ca scutirile de
pentru elevii săraci din şcolile secundare să se acorde
numai la 100/o din numărul lor total. dreptul de a decide asupra celor ce urmau să beneficieze de ele fiind rezervat în
exclusivitate comandatu:rii districtului. Din ordin 1Jl acPleiaşi
administraţii. copiii aparţinînd
supuşilor
statelor cu care
Romania se afla în război, erau scutiţi de orice taxă şco
taxt~

Jară.95

Alitudinea ocupanţilor faţă de cadrele didactice :;;i faţă
de elevi era, în unele cazuri, deosebit de brutală. Intre cei
270
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care au avut de suferit amintim pe profesorul Ştefan N.
Hobancu, originar din Transilvania. ln ziarul pe care-l !;Cotea la Tirgu-Jiu, „Unirea neamului", publicase în anii neuualit<ltii ţării noastre, 1914-1916, articole îndreptate împotriva Puterilor Centrale, demascînd scopurile lor imperialtste. Comentînd insuccesole trupelor germane în faţa Verdunului, eroic apărat de armata franceză, ironia sa muşcă
Loare se îndrepta şi împotriva filogermanului
Alexandru
~1arghiloman şi a adepţilor s3i. 96 Militînd pentru
intrarea
Romaniei în război alături de Antanta, în scopul eliber<lrii
c;;i unirii cu Ţara a teritoriilor româneşti aflate .mb slăpî
nirea Austro-Ungariei, ocup::nţilor nu le putea scăpa faptul
că ziarul condus de el „ „. a făcut apocă, pregătind sufletele
gorjeni.lor pentru marele război ce avea să ne aducă întregirea neamului". 97 Imediat după intrarea lor în Tîrgu-Jiu,
profesorul Ştefan N. I3obancu a fost arestat şi deportat în
Austro-Ungaria, de unde a revenit abia spre sfîrşitul r:izboiului.93
Forma cea mai înaltă a rezistenţei maselor
populare
faţu de vremelnicii cotropitori, a fost întruchipată de eroica
luptă n cle~_aşamentului de partizani condus de
sublocotenentul gorjan Victor Popescu, învăţător din Valea cu Apă.
Speriaţi de perspectiva unei răscoale a întregii populaţii din
judeţele Gorj, Dolj şi Mehedinţi, ocupanţii făceau eforturi
disper<1lc pentru a lichida acest detaşament, instituind teroarea împotriva tuturor celor care erau dovediţi sau bă
nuiţi că îl ajutau. Intre aceştia, amintim pe învăţătorul din
Samariueşti, care a fost închis la Turnu Severin, fiind bă
nuit că făcea parte clin „c2ata lui Victor Popescu" şi că ar
„t:omplota cu prizonierii italieni şi ruşi contra armalei qermane".''°' Pentru acelaşi motiv, învăţătorul Nicolae Po;-iescu
din Covrigi, prin sentinţa pronunţată de tribunalul militar
german din Turnu Severin, a fost împuşcat la 11 iuli? 1917
nlilluri de alţi nouă patrioţi. 100 Tatăl eroului, învăţătorul Dumitru Popescu, împreună cu întreaga sa familie, a fost arestat si anchetat de către tribunalul militar german
din
Tîrqu-Jiu, care - după declaraţia dată de însuşi Victor Popescu -- „ „. a început a-i schingiui spre a le spune cită armatfi n.vem în pJ.dure şi de unde avem provizii.„".' 01 Profesorii erau supuşi unei severe supravegheri, ne;:mtînd pleca
din ora~ sau judeţ fără aprobarea autorităţilor militare locale . .fn anul 1917, după ce am început şcoala, pe la finele
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'lunii mai - lşi amintea dupu război directoarea şcolii profesionale de fete -, am cerut voe la Komandatura germanu să mă duc la Craiova ... ca să aduc cufărul cu arhiva
şcoalet". 2. Permisul de călătorie mi s-a dat, însă mi s-a dat
şi un soldat german să ne escorteze, cu ordinul să nu
mă
pi ardă clin vedere" .183
Aroganţi, ocupanţii impuseseră întregii populaţii sa-1
snlute 1idicîndu-şi pălăria în faţa soldaţilor şi ofiţerilor, iar
acei cm e „ ... fie di nu observau, fie că intenţionat nu se
conformau acestei dispoziţiuni, li se arunca pălăria diH cap,
·nau cravasaţi, înjuraţi şi batjocuriţi..., asemenea au
fost
bătuţi mai mulţi elevi..."v4• Elevii şcolii primare din l3umbeşti··Jiu erau siliţi să execute " ... culcări pe zăpadă ca în
. armat<l, în faţa nemţilor. Copiii, în parte desculţi ş1 cu capul
gol, se trînteau de frică în zăpadă ... " 1'. 5 •
Retragerea trupelor de ocupaţie din România a prilejuit ample manifestări ale locuitorilor Tîrgu-Jiului, c:lre-şi
exprimau astL·l ura faţă de cotropitori şi bucuria redobîn·dirii libertăţii, în cadrul lor un loc important revenin1. protesoril01 şi elevilor. La 12 noiembrie 1918, aflîndu-se că la
Tir~Ju-.Jiu va sosi locotenentul Cagin, comisar francez
însărcinat cu supravegherea retragerii trupelor germane
pe
valea .Jmlui, cetăţenii oraşului, elevii şi cadrele didactice,
în frunte cu profesorul Ştefan N. Bobancu, au „plecat de la
·statuia lui Tudor la gară ca să salute pe comisarul francez ... Jn gară manifest<mţii au rupt toate inscripţiile nemţeşti
sub ochii sentinelelor germane. Au ars tipăriturile şi registrele nemţeşti ce s-au găsit în casieria gării, iar biletele
nemţeşti de călătorie pe calea ferată au fost luate şi
împrăştiate pe stradele oraşului, cînd manifestanţii s-au înapoiat de la gară cîntînd : Deşteaptă-te române, Pe al nos:tru steag, La arme, Marseilleza ... ". 1'. 6 La 15 noiembrie ultimele coloane duşmane părăseau Tîrgu-Jiul, după doi ani şi
treisprezece zile de ocupaţie, populaţia sa - cetăţenii de
toate virstele, cadre didactice şi elevi - , sărbătorind eve·nimenlul prin manifestaţii de stradJ. şi serbări. 1 '7
Dar entuziasmul momentului se împletea cu jalnica starP in cure se af} J întregul judeţ din cauza distrugerilor suferite, locuitorii s'J.i fiind aduşi în starea de muritori de foame ca urmare a numeroaselor rechiziţii. Mai tragică era însă
.·situaţia miilor de copii orfani, mu 1 ţi dintre ei elevi, ai căror
:părinţi căzuseră în luptă cu vrăjmaşul. Cîţi dintre ei,
tre10
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buind să-şi cîştige prin muncă hrana, vor îngroşa rînaurile
q.nalfa1'eţilor, lumina cărţii, fiindu-le interzise de 'i5pra realitate ti vieţH? Pentru slujitorii şcolii gorjene - prof'C'sori
~i învătători - , reînc2pea munca de instruire şi educare a
tinerelor generaţii, pornind, în multe cazuri, de la repararea
uşii sfă1 îmate sub loviturile patului de puşcă. Profesorul de
Î""toric al gimnaziului Tudor Vl:1dimirescu, Nicolae Andreescu, de bună şi frumoasă amintire pentru toate geneiatiile.
drora le-a sădit în inimi dragostea de patrie, prin articolul
„NU vom uita", publicat în ziua cînd oraşul respira, pentru
prima riată după atîta timp aerul libertăţii, se adresa
în
primul rînd elevilor : „Nu vom uita oraşele devastate, sal•'le a1 s~. casele făcute una cu pămîntul... Nu vom
uita
bog:iţiile Firii noastre cărate peste hotare, de la aurul qrîului pîn'l la„. vitele de mu'lcă, bietele tovarăşe de nevoi ale
romfoului şi pînă la toată bo;:Jăţia lăuntrică a casei : pîn:zeturi, covoare, vase, luate pe preţ de nimica şi chiar fi'lră
rireţ, pentru a IJsa jalea şi pustiul în loc„. Copii s3. înveţe
<le la noi cît de greu s2 apără şi s~ păstrează o ţară, cită
jscusintă trebuie pentru a respinge năvala a s11te şi mii de
cluşmani şi cît sîn]e a trebuit să se verse pentru a
putea
scrie în istoria noastră aceste trei cuvinte : înfăptuirea idetilului naţional. Acestea să nu le uităm"Y 8

NOTE:
J

.t

Şcoala profesională. de fete şi şcoala ceramică din Tîrgu Jiu, şcoalil ::IH
g'l5poctărie ~i economie casnică din Tîrgu Cărbuneşti 5l doui
şcoli elementare de meserii lemnărie şi fierărie -, una in CQ-

Llllna Viideni ~i alta la Novaci.
Arh. St. Buc., Fond Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor, inventar nr. :1,
dosar nr. 181 /1919, voi. 6, f. 286; inventar nr. 1. dosar nr. 355/HJI :1;
vol. nr. 355 /1919; voi. 12, f. 237-238 ; Arh. St. Tg. Jiu, fond ln~pectoratul ~colar al judetului Gorj (în continuare, sursa se va
cita: I.S.J.G.), dosar nr. 5/1917-1918, f. 13-16, 17-20, 46; fond
~coala profesională de fete (în continuare sursa se va cita: .S.P.F.),

273
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

dosar nr. 24/1915---1916, f. 15 verso; dosar nr. 32/1918-1919. f ..11
verso ; fond Gimnazial industrial de băieţi (in continuare se Vil
c11a: G.I.13.), dosar nr. 5;1912-1916, f. 57; dosar nr. 711918 -1919,
I. 16; fond Primăria oraşului Tîrgu Jiu (in continuare sursa se
\d cita: (P.O.T.J.), dosar nr. 3/1918, f. 15, 21. 2J, 31, 32; Jonci Liceul Tudor VJaJi•airescu (în continuare surse se va cita: : .. T.V.)„
clo:.ar nr. l 39 /1919, f. l!l. Stabilirea numărului profesorilor din
!;>coli profesionale, particulare şi gimnaziu, care au funclionat in
<mul hH5-1916, intîmpi:1ă greută\;, mulţi luncţ.onînd simultan la
~' -3 şcoli, uneori numai o parte din anul şcolar, iar o bună parte
din documente au fost distruse de trupele Puterilor Centrale.
·.J Arh. St. Buc., fond Ministerul Instructiunii şi Cultelor, inventar nr. 4,
ctosar nr. 152/1918, voi. 31, f. 331. inventar nr. 3, dosar 181 /1919,
voi. 16, f, 86, 285, 286, inventar nr. 2, dosar 14:ib ;1919, f. 61)7 un; Arh. St. Tg. Jiu, fond G.1.B., dosar nr. 5, .912-1919, f. 5'i;
dosar nr. 6/1918, f. 15, fond L.T.V., dosar nr. 130/1918, f. 58-59.
·4 Idem, fond G.I.B., dosar nr. 5/1912-1916, f. 55-57 verso; dosar nr.
6/1918, f. 6; fond S.P.F., dosar nr. 26;1916-1917, f. 9, do~ar nr.
31/1918-1919, f. 78, dosar nr. 32/191U-1919, f. 41 verso: f.:Jnd
L.T.V., dosar nr. 130/1918, f. 58-59, do,ar nr. 139, 1919, f. 181
do~ar nr. 156/1920-1921, f. 186 verso etc.
· 3 ~co<1lc. ceramică, in lipsa unui local propriu, funcţiona intr .o aripă a
y1mna~iului Tudor Vladimirescu.
·ti Arll. St. Tg. Jiu, fond G.I.B., dosar nr. 5/1912-1916, f. 56 verso.
1 Idem, iond 5.P.F., dosar nr. 26/1916-1917, f. 9.
:1 Idem, fond Ş:::oala primară de băieţi nr. 1 (in continuare sursa .>e va
nta: S.P.B.), dosar nr. 26/1916-1918; f. 11.
~ Idem, f. 1 ; fond L.T.V., dosar nr. 119/1916, f. 56.
·'~ Plilcct comemorativă de la podul Jiului.
" Arh. St. Tg. Jiu, Ionel L.T.V., dosar nr. 130/1918, f. 58 verso.
· 1• ~oînt cunoscute numele a 10 cercetaşi care au part:cipat la această
luptă.
Rîmniceanu Sebastian, Pîrvulescu Constantin, Ghibu D.
Dumitru, Iliescu Petre, Cosmulescu Dumitru, Ivăcescu Mihail,
Ehescu Dumitru, Bebe Gabriel, Gherghe Lascu. (Calendarul Gorjtdui) Tg. Jiu, 1929, p. 228; Florian Tucă. In memoriam, Itiner.ir
C"roic, Editura militară, 1977, p. 26-27.
· 1 ~ Arh. St. Tg.-Jiu, foad S.P.B., dosar nr. 26/1917-1918, f. 21 verso.
-H lde1n, fond P.0.T.J., dosar nr. 24/1919, f. 256 .
.„ Arh. St. Buc., fond Ministeru! Instrucţiunii şi Cultelor, inventar nr. 2,
uo~ar nr. 95a/1918, f. 7; dosar nr. 95b /1918, f. 27, dosar nr. 95cl
1~18, f. 98; inventar nr. 3, dosar nr. 152/1918, voi. 31, f. 2:13;
Arh. St. Tg. Jiu, fond S.P.F„ dosar nr. 26;1916-1917, f. 9 verso,
c1o;ar nr. 23/1917, f. 124, dosar nr. 31/1918-1919, f. 78, dosar
ni. 131/1918-1919, f. 144 verso; fond L.T.V„ dodsar nr. 122/W17l:Jl8, f. 79, 131, 211 verso, 234; fond P.O.T.J„ dosar nr. l/1917,
f. 63-63 versa; fond I.S.J.G., do>ar nr. 5/1917-1918, f. 13-16,
H-14 verso, 35; fond G.I.B., dosar nr. 5/1912-1916, f. 56 -56
verso, dodsar nr. 9/1918-1919, f. 4 verso - 5.
''b I0n D. Isac, Zile de zbucium şi glorie, Pe valea Jiului, 1916 Tipografia „Rucovia", Buc. (f.A), p. 127-128.
'
11
·
Arh. SL. Tg .. Jiu, fond L.T.V., dosar nr. 141/1919, f.
IH Icter.i, fond I.5.J.G., dosar nr. 5/1918, f. 10.
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ldem, fond Prefcciura jud~tului Gorj, dosar n·. 1 /1919, f. 524; N. Pă
trciscoiu, Luptele de la Jiu, Buc., 1917, p 129.
L'' Arl1. St. Buc., FDnd Ministerul Instructiunii şi Cultelor, inventar nr. 2.
dosar nr. (i7 ;1918, voi. I, f. 239; Arh. St. Tg. Jiu, fond l.S.J.G.,
P.O.T.J„ dosar nr. 711917, f. 8, dosar nr. 3/1918, f. 69.
21 Icicm, fond I.S.J.G„ dosar nr. 11/1920. I. 10.
~i idem.
f. 118.
i:i Id c~m. f. 1?O.
•~ .Arh. St. Tg. Jiu, fond S.P.B„ dosar nr. 217/1919-1920, f. 7 \·erso.
„.; ldem, f. 44.
" 0 Arh. St. Tg. Jiu, fond I.S.J.G., dosar nr. 5.1 1917-1918, f. 17, 20
"' Arh. St. Bu~ .. fond Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor, inventar nr. l,
dosar nr. 355/1919, voi. 12, f. 23fi-238.
6
"
Arii. Sl. Tg. Jiu. fond S.P.F., dosar nr. 32/1918-1919, f. 21-21 ver„0 .
.!'J IrlPm,
f. 21 verso
"'' Arh. St. Tg.-Jiu, fond GIB, dosar nr. 6 '1918, f. 2-2 yerso.
JJ ldem
dosar nr. 9/1918-1919, f. 17 \erso.
si Idem nosar nr. 7/1918-1919, f. 16.
"' Arh. St. Tg.-Jiu, fond LTV, dosar nr. 12/1917-1918, f. 234.
,}J Idem, fond ISJG, dosar nr. 5/1917-1918, f. 45; fond POTJ, dod~ar nr.
'i/1917. f, 6.
:15 Nu toate şcolile care au putut funcţiona sub ocupaţia străină
s-au
relieschis în ianuarie 1917. Cele din comunele Alimpeşti (cătunul
Co1şaru) şi Budieni, la 15 august 1917, cea din comuna An:lreeşli,
în decembrie 1917, iar cea din comuna Răşina, abia în fchrua1 ie
1!'lfJ (Arh. St. Tg.-Jiu, fond I.S.J.G., dosar nr. 5/1917-J gJB f.
~·o-26.

Jti

1deni. f. 46.

JI

ll:em f.

14-15; fond

S.P.B., dosar nr. 207/1917-1919, f. 33

r..r.v. dDsar nr. 711917 f. 122 verso .

fond

Idem, fond I.S.J.G., dosar nr. 5 1 1917-1918 f. 14-15.
Cinel am sDsit în Tg.-Jiu - scria directoarea acestei şcoli într-un raport - ne-am prezentat la Komanrbtură spre a depune per:niseh'!
redeschide şcoala"
ele căli\ torie... şi ne-am arătat dorinţa de a
(Arh. St. Tg.-Jiu, fond S.P.F., dosar nr. 26/1916-1917, f. 10).
4U Idem, f. 16.
41 Personalul şcolii elementare de meserii din Vădeni, revenit în localitate în vara anului 1918, fiind demobilizat în urma păcii \ncheiilte de România cu Puterile Centrale, redeschidea şcoala
c:bia
la 7 octombrie 1918, cu o lună înainte de retragerea
trupelor
germane şi austro-ungare. Se înscriseseră 74 de elevi, înfiintîndu-se şi o cantină care urma „să se susţină de elevi cu alimente i
fawle,cartofi, ceapă, praz, sare, lă'nă, lemne, prune U5cat~.
unturii, varză" fiecare dind şi „cite un leu pentru
bucătăreasă"
(Arh. St. Tg.-Jiu, fond G.I.B„ dosar nr. 6 /1918, f. 26). Localul şco
lii de gospodărie şi economie casnică din Tîrgu-Cărbuneşti fiind
ocupat de comandatura ele etapă locală, la 5 mai 1917, primarul
Tîryu-Jiului intervenea - ca şi în alte rînduri - , pe lingă cornandatura etapei 264 germane, pentru a obţine aprobarea ca şcoa
ID să fie redeschisă în acest oraş unde - argumenta el pă
riniîi „ar putea să_şi dea mai cu înlesnire fetele la ;cod Pi şi cu
concursul acestei şcoli s-ar putea înfiinţa ospătării
populare şi
.jll
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cantine şcolare pentru populatia săracă a oraşului". (idem. fond
P.O.T.J., dosar nr. 7I1917, f. 8). Intervenţiile sale au rămas fără
rn.lllllat, această şcoa1ă - ca şi celelalte şcoli profesionale - ,
reluîndu-şi cursurile întrerupte în toamna anului 1916, abia în ianuctrie 1919. (Idem, fond G.I.B., dosar nr. 9/1918-1919, f. 9.
Românismul". an IV. nr. 108, Tg.-Jiu, marti 1 ianuarie 1919 p. 1).
'·tz Arh. St. Tg.-Jiu, fo.td P.O.T.J., dosar nr. 7 /1917 f. 48, 16, fond L.T.V.
du!'ar nr. 122/1917-1918, f. 76 verso, 15 verso.
· 4 J „Mobi;ierul Gimnaziului scria primarul oraşului într-un raport din
a!..igust 191'7 -, care înainte de începerea războiului a fost depozitat în barăci de scinduri, a fost pus pe foc, aşa că e lipsă compietă de bănci ... " (idem, fond P.O.T.J., dosar nr. 7 /1917, f. 6'~).
4'I Arh. St. Tg.-Jiu, fond L.T.V. dosar nr. 12211917-1918, f. 231 verso.
~~ lclem, fond P.O.T.J., dosar nr. 7 1191 'i, L 6J.
4ti Idem, fond L.T.V., dosar nr. 122/1917-1918, f. 234.
Idem, fond S.P.B., dosar nr. 207/1917-1919, I. 7, 22, 36-36 verso.
70; fond L.T.V., dosar nr. 122/1917-1918, f. 234, dosar nr. 130/
1!!18 I. 10.
4ll Idem, fond I.S.J.G„ dosar nr nr. 5/1917-1918, f. 17-20, 46-46 verso.
'i>I Idem, dosar nr. 3/1917-1918 f, 16-44.
-,,.. Şcolile din judeţ erau impărtite în 34 de cercuri, fiecare condus de
cite un preşedinte, învă~ător cu mai multă experientă, care prelua o parte din atribuţiile revizorului şcolar (idem, dosar nr. 5/
H!l7-1917, I. 1).
31 Idem I. 18-18 verso.
s:i Ir!em f. 15 verso.
"'Arh. ::.t. Tg.-Jiu, fond S.P.F., dosar nr. 26/1916-1917, f. 16, 28 verso.
J-J Idem, dosar nr. 28/1917, f. 124-124 verso.
;;; vel.Î p .
.Jti In noiembrie 1916, soldaUi inamici instalîndu-se în clădirea
revi70ratului şcolar, arhiva sa a fost „distrusă complet". (Arh. St. Tg.Jiu, fond P.O.T.J., nr. 3/1918, f. 69)). Dintre şco1ile primare. conform unei evidente întocmite la sfîrşitul războiului, numai 30 aveau arhivele în stare bună sau mediocră, celelalte fiind
dis·
tru~e în întregime (Idem, fond I.S.J.G., dosar nr. 5 /1917-1 CJ13, f.
20 şi urm.) Acelaşi lucru s-a întîmplat şi cu documentele şcolilor
profesionale sau ale gimnaziului (Idem, fond G.I.B., dosar nr. 6/
Hll8, f. 12 verso, dosar nr. 9 11918-1919 f. 73 fond S.P.F., dosar
nr. 32 1 1913-1919, f. 32 vezi p.
·'>• Idem, fond I.S.J.G., dosar nr. 5/1917-19i8, f. 35; fond L.T.V., dosar
nr. 12211917-1918, f. 9 i fond G.I.B., G.I.B„ dosar nr. 6/1918 f. 3 etc.
"'Idem, fond S.P.F., dosar nr. 26 11916-1917, f. 16, dosar nr. 32/1~;181\119, f. 40.
0" Idem,
iond L.T.V., dosar nr. 1211917-1918, l. 9.
·o..· Ic1em, fond I.S.J.G., dosar nr. 5/1917-1918, f. 14, 16-46-46 verso.
tl „DupO. refugiu justifica directoarea acestei şcoli numărul mtc al
elevilor -, mare parte din eleve nu erau întoarse altele nu s-au
înscris neştiind dacă un an început aşa tirziu va fi valabil sau
nu". (Idem, fond SPF, dosar nr. 32/i918-1919, f. 20 verso).
·b"I. Idem, f. 20-20 verso.
w Vezi p.
t~ Arh. St. Tg.-Jiu, fond I.S.J.G., dosar nr. 5 /1917-1918.
··1:5 Intr-o adresă către şcoala primară de băieti nr. 1 din 12 seplenbrie
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1:H7, primarul Tirgu-Jiului preciza : „mai multi părinti au
't I
m
I • d
. vem a
me rec a~m U-J?I ca, copii lor au fost eliminati din clasa 2-a
pentru motivu] ca nu au Ioc in băncile existente"
(idem fond
tJO
S.P.B„ dosar nr. 207 /1917-1918, f. 25).
'
·. Idem, fond S.P.F„ dosar nr. 26/1917-1918, f. 25 verso.
~ Idem, dosar nr. 32/1918-1919, f. SO.
· Aril. St. Tg.-Jiu, fond I.S.J.G., dosar nr. 3/1917-1918 f 43
oJ lc1 Pin, f. 32.
' · '·
11
' Idem, I. 32 verso.
''." IArh. St.
I Tg.-Jiu, fond S.P.B„ dosar br. 217/1919-1920, f. 1 verso.
' L1em ond I.S.J.G., dosar nr. 5/1918 f. 117 verso
IJ J j
'
•
'em, f ond P.O.T.J„ dosar nr. 21/1918,
f. 19.
,., Id<~m. fond S.P.B., dosar nr. 207/1917-1919, f. 81.
;, Idem, fond L.T.V., dosar nr. 130/1918-1919, f. 19, 21.
0
lc1em, fond P.O.T.J„ dosar nr. 18/1917 - f. 8.
11
Ic1em, dosar nr. 7 /1918, f. 33.
'"Idem, dosar nr. 3/1918, f. 28.
'~ Arh. St. Tg.-Jiu, fond L.T.V„ dosar nr. 122/1917-1918, f. 68.
·H• Idem, f. 234.
L! „lsuletmuI Gorjului", Anul II. nr. 7, Tg.-Jiu, 6 iulie 1918 p. I.
HL Arh.
St. Tg.-Jiu, fond J.S.J.G., dosar nr. 5/1917-1918, f. 28.
tiJ ldem, dosar nr. 5 /1918, f. 117.
M Idem, dosar nr. 3/1917-1918, f. 54.
~„ Idem, dosar nr. 5/1917-1918, f. 205, 206.
w ltlem, dosar nr. 3 /1917-1918, f. 37.
·ti: Arh. St. Tg.-Jiu, fond S.P.F., dosar nr. 26 /1916-1917, f. 14, fond L.T.V.
c!osar nr. 12211917-1918, f. 179 verso: fond P.O.T.J., dosar nr. 7/
1!Jl7, f. 6.
11 ' Pe prima filă a registrului de prezentă a profesorilor g:mnaziului Turlor Vladimirescu, găsim următoarea însemnare:
1 august 1917.
s-au redeschis cursurile, in prezenta autorităţilor militare locale"
... Cu această ocazie au rostit cuvîntări directorul gimnaziului şi
primarul oraşului „ .„ la care s-a răspuns de către D-l aghiotant al
D-lui colonel Kupper, comandantul Districtului" (idem, fond L.T.V„
dosar nr. 12511917, f. 1).
.,,, La 4 âUgust 1917, însuşi colonelu! Kupper inspecta gimnaziul .,pentru a vedea modul cum funcţionează" (Idem, dosar nr. 12211!Jt7Ell8, f. 6.
:.„ Idem, fond P.O.T.J., dosar nr. 7/1917, f. 63, 122 verso, fond L.T.V.
chJsar nr. 12211917-1918, f. 70.
~ 1 Ic!em, fond S.P.F., dosar nr. 2611916-1917, I. 14; fond L.T.V„ dosar
nr. 122/1917-1918, f. 5.
lrl Idem. f. 9.
~J Am. St. Tg.-Jiu, fond I.S.J.G., dosar nr. 311917-1918, f. 15.
'" Idem, fond S.P.F., dosar nr. 32 11918-1919, f. 2 verso .
Idem, fond S.P.F., dosar nr. 207/1917-1919, f. 11.
•!li; „c~rc,•lînd
am aflat printr-o inscriptie a unui marghilomanist.
că
J~•!lhman Halweg Cancelarul Germaniei ; n.b. - e în tratări cu
cd.petenia partidului marghilomanist, să le trimită în ajutor la Ver(un, partidul său, fiinrJ singurul mijloc pr:n care ··<! µoale !uii
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Vei dunul.
In cazul acesta ne-ar face nemţii şi nou;t Românilor
un bine - singurul ce ni-l poate face; ne-ar scăpa de
multi
vînduţi de multi săraci cu duhul" (Nemţii şi marghilomaniştii" în
„Unirea neamului", Anul III, nr. 128, Tg.-Jiu, 27 martie
1916,
p. 2.
:11 , Calendarul Gorjului, Tirgu-Jiu, 1925, p. 23.
·~ Idem, p. 73-74; arh. St. Tg.-Jiu, fond P.O.T.J., dosar nr. 24/1919 voi.
I., f. 26.
~·\• tuchian Deaconu, Locul luptelor de partizani din judeţele Gorj
şi
MehedlnU în cadrul mişcării de rezistenţă a populaţiei din teritoriul vremelnic ocupat in anii 1916-19111, în „Historia", II, Editura
Academiei R.S.R., Buc. 1971. p. 198.
'· · Idem, p. 207.
iu; Jac N. Constantinescu, Atrocltăll germane, Tirgu-Jiu, 1919, p. 61.
l'!Z Vezi p.
'"' Arh. St. Tg.-Jiu, fond S.P.F., dosar nr. 32/1918-1919, f. 40.
1
"" lcem, fond P.O.T.J., dodsar nr. 24/1919, voi. I., f. 257.
·•~ Romanismul, Anul IV. nr. 9, Tg.-Jiu, 9 ianuarie 1919, p. 2.
JU6 Românismul, Anul IV. nr. 2, Tg.-Jiu, 18 noiembrie 1918, p. 1.
1
· 1 • Romil.nismul, Anul IV, nr. 3 Tg.-Jiu, 22 noembrie 1918, p. 1.
-llb Românismul, Anul IV. nr. 1 Tg.-Jiu, 15 noembrie 1918, p. I.
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CONSIDERAŢII

METODICE PRIVIND

-UTILIZAREA IN CADRUL LECŢIILOR DE lSTORIE
A U.EZULTATELOR ACTIVITAŢII DE CERCETARE
ŞTIINŢIFICA
VASILE IROD
Slalutul profesorului în general şi cel al profesorului de
istorie ln special, este foarte bme conturat în documentele
nou.stre de partid. Intre comandamentele de maximă importanţă, Cdrora profesorii de istorie trebuie să le subordoneze efortul, inteligenţa, pasiunea şi receptivitatea, se situează sporirea valenţelor educativ-formative ale disciplinelor
istoriei şi îndeosebi ale istoriei patriei. ln activitatea praclidi, pentru realizarea predării istoriei într-o viziune nouă,
mai complexă, mai bogată în conţinut şi mai dinamicci, într-o nouă structură şi printr-o nouă selecţie şi abordare corespunz<ltoare a evenimentelor semnificative, profesorii de
i~toriL' d2pun un efort sporit pentru integrarea cunoştinte·
lor de islorie în ansamblu, cunoştinţelor pe care ~!evul llebuie să le dobîndească în procesul de instrucţie şi educr1ţie
şcolar(t, pentru corelarea datelor şi îmbogăţirea concluziilor
stiinţi!ice, politice, etice şi morale, astfel încît acesten
să
deviMi parte din pregătirea elevilor pentru muncă, pentru
\'iaţ:'t.
Cunoa~tcrea

istoriei, în condiţiile unui învăţămînt modern şi u. necesităţilor etapei în care trăim, nu se r.~ctuce la
. stocclrect unor simple informaţii - date şi fapte, evenimente istorice - ci presupune, la toate clasele, preocupări care
să re!lecte procese istorice fundamentale. Apr1cciind acest
lucru tc-varăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul gl'neral ;:il
parliduJui nostru aprecia că „dezvoltînd recunoştinţa şi prE:. tuirea Iată de strămoşii care, cu sacrificii şi jertfe uriaşe, au
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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.apărat fiinţa naţională a poporului, au purtat steagul luptei
oE>ntru libertate şi neatîrnare, pentru dreptate naţională şi
.socială, trebuie să sădim în conştiinţa oamenilor s2ntimentul ril.spunderii faţă de moştenirea înaintaşilor, al hotiirîrii
de a duce mai departe, în noile condiţii istorice, făclia pro-

civili ·aţiei pe pămîntul României. 1
Aşadar, istoria îndeplineşte, mai presus de orice. un
imponant rol educativ, accentul punîndu-se pe formared
·-conviagerilor, cultivarea sentimentelor, crearea acelor disponibilităţi şi trăsături pe care orice tînăr trebuie să le ai'bă ca bun patriot şi bun cetăţean.
J."toria prin conţinutul său, are bogate şi variate resurse educativ-formative care i-au asigurat ca obiect
de
1nvătfimînt, un rol deosebit de important în procesul
instructiv· educativ. De ac::-e'l,
toţi cei care s-au
ocupat cu
cercetarea şi scrierea istoriei de-a lungul vremii au avut
în vedere în primul rînd valoarea inestimabilă a clcesteia
în cultura fiecărui popor, contribuţia ei deosebită Ia educarea patriotică a maselor. Cronicarii noştri în „această trudă" cum atît de frumos aorecia Miron Costin scrierea
istoriei - au avut în vedere', în primul rînd valentele ei
C'clacative. „Mulţi scriitori - ar?lta Grigore Ureche - s-au
nevoit de au scris rîndul şi pov~stea ţărilor, de au lăsat izvod pre urmă şi bune şi rele, să rămîie fecioarilor şi nPpotilor, să fie d~ învăţătură, despre cele rele şi se fei."Ească
~i să se socotească iară despre cele bune să urmeze şi să
învr·te şi să îndirepte 2 •
Pentru ca această latură a istoriei, cea de „magistra vitae''
·s::: se pnată realiza în şcoală, profesorul de istorie trebuie s;!
fie an;rnat de o puternică receptivitate faţă de tot ce este
nou ~i important în specialitatea sa şi în pedagogie, iar în
praclic;i să dovedească un efort continuu spre autodepăşire
penlru a face faţă sarcinilor grele pe care le ridică învăţă
mînrul ·1. De asemenea, profesorii de istorie' au sarcina de
a pune în lumină momentele de referinţă ale istoriei, invătă
minteJe ei. In acest sens o lecţie de istorie poate fi consi<lerat5 realizată sub asp-::ctul conţinutului dacă a evidenţi
ut ac~ste momente, dacă sînt desprinse semnificaţiile contemporune al' trecutului istoric prin stabilirea legăturilor
intime dintre trecut, prezent şi viitor. Fără această leq1turii. istoria îşi pierde sensul ca ştiinţă şi mai ales ca
dis-

-gresului

şi
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cipli nă de învăţămînt. Evidenţierea semnificaţiilor instructiv-educative ale istoriei este cerută de viaţa însăşi,
iar
din acest punct de vedere documentele de partid acordă o
importtlnţă deosebită istoriei ca ştiinţă socială.
L;toria -·
arald. tovarăşul Nicolae Ceauşescu, în Mesajul adresat participanţilor la cel de-al XIV-lea Congres internat10nal
<le
stuuii uizantine care a avut loc la Bucureşti, în septembrie
1971 - oferă concluzii şi învăţăminte despre marile procese ale dezvoltării societăţii, ale existenţei poplltlrelor de-a
lungul Limpului, punînd în evidenţă atît ceea ce a fost valoros, progresist şi a servit mersului înainte al societăţii, cît
şi piedicile ridicate de-a curmezişul evoluţiei şi care
au
costat scump umanitatea, au întîrziat pro,gresul unor ndţiuni''~.

multilaterală a personalităţii elevului
se
cum cunoaştem, printr-un complex de influe11tt:> instructiv-educative cuprinse nemijlocit in conţinu
tul obiectelor de învăţămînt, prin metodele şi procedeele de
inslruHe şi ed~care folosite de cadrele didm::::tice în
mediul educativ creat de clasă şi în şcoală,
în activităţile
prtlctice efectuate de elevi în afara clasei şi şcolii, în or-

DPzvoltarea

rPalizează,

după

ganizuţiile

de copii şi tineret, precum şi în viaţa socială şi
politicJ. a poporului nostru cu care vin elevii în
c0ntact
zilnic.
In procesul complex şi îndelungat de creare a personaliUlţii, istoria ca obiect de învăţămînt, are o influenţa deosebită datorită abundenţei de fapte, conţinutului de idei şi
senlimente care oglindesc trecutul bogat în urme de iocuire
umană, de convieţuire sau frămîntări sociale, economice şi
politice, în pilde glorioase de jertfe pentru apărarea fiinţei
neamului, precum şi prin prezentul şi perspectivele pe care
le deschide sodetatea socialistă.
După cum ştim, predarea istorici patriei în şcoal?J. este
dominată de ideea fundamentală permanenţa, unita.tea şi
continuitatea poporului român pe pămîntul patriei noastre,
·demonst1 ată ştiinţific prin numeroasele descoperiri arheologice, pnn documentele şi materialele vremii.
Noua structură şi eşalonare a studiului istoriei
care
se a:Jlică în prezent permite aprofundarea corespunzătoare
'1 cunoşLinţelor de istoria patriei, ca o componenti:i a formării personalităţii elevilor, a educaţiei lor pairiotice,
reYoluţionare, iar pe de altă parte cunoaşterea cadrului genewww.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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ral de organizare şi dezvoltare a societăţii umane, a etapelor parcurse de omenire, din cele mai vechi timpuri pînă
,astăzi şi a rolului şi contribuţiei poporului român în evoluţia Ie9ică a procesului istoric.
Programa şi manualul oferă la rîndul lor profesorilor de
istorie preţioase îndrumări de lucru în ordonarea şi tratarea
problematicii majore a istoriorgrafiei amintind în noua structură, în raport de funcţia primordial-educativă a istoriei în
invătămîntul gimnazial şi liceal din ţara noastră, de istoria
patriei şi istoria universală ce ocupă locuri distincte
în
fiecare an de studiu începînd cu cls. a IV-a şi încheind cu
cls. d XII-a.
Prin resursele infinite de care dispunem, în conditiilf'
deplasării accentului de pe latura informativă pe laturn form'lti vă, istoria contribuie,
în condiţiile unor
preocupări
const'lnt bune ale profesorului, Ia integrarea unitară a cunoştin~elor, Ia dezvoltarea capacităţii de a interpreta faptele şi evenimentele istorice, de a stabili relaţii de cauzalitate între ele, de a pătrunde în esenţa procesului istoric,
de a genera atitudini şi de a forma gîndirea istorică, malcriallst-dialectică a elevilor, transformarea
cunoştinţelor
lor în convingeri şi a acestora în spirit militant, în acţiune
practica, în slujba comandamentelor societăţii.
Uri rol deosebit îl ocupă în procesul de învăţămînt studierea istoriei României, fapt
determinat de
necesitatea
înarmării tineretului, a întregului popor cu conştiinţa
faptului cd. istoria poporului român a fost înainte de toate o
luptii continuă pentru păstrarea fiinţei sale ca popor liber
5i independent, o luptă pentru drepturi, o viaţă mai hun'l c;;i
mai demnă împotriva propriilor exploatări şi a diferitelor
dominaţii străine, o luptă pentru progres şi demnitate naţio
nală. Elevul ia cunoştinţă, în mod sistematic, de istoria patriei de la începuturi pînă în prezent, de marile momente
ale de•·enirii şi afirmării poporului nostru, de eroismul în
lupta necurmată pentru apărarea gliei şi limbii strămoşeşti
şi de eroii pe care iubirea de ţară şi neam i-a
ridicat\pe
·culmi de glorii şi i-a trecut în nemurire. Epoca veche. de
exe~plu, în contextul căreia abordăm tema legată de Gorjul antic, ocupă un loc aparte pentru că în cadrul ei au avut Ioc fenomene şi procese istorice de importanţă hotă.ri
toare. Ea începe însăşi cu apariţia societăţii omeneşti pe
teritoriul României. In cadrul acestei epoci îşi Iac apariţi3.
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in istorie

strămoşii noştri

geto-daci, care ajung

să.

creeze

0

-civiliz~~ie ~trălucită înainte de a fi supuşi de Imperiul ro-

man.

t

ol m epoca veche se produce fenomenul simbiozei

şi romanizării geto-dacilor, care stă la temelia formării po-

poruh1i român şi a limbii noastre.
Desigur că despre rolul şi importanţa istoriei
ca
ştiintă socială şi ca obiect principal de învăţămînt
în
oclucarea patriotică şi formarea personalităţii copiilor
se
poate scrie mult. Deosebit de importantă mi se pare preqălirea şi nivelul de cultură a profesorului, măiestria SFI
pnc\aqogică încît fiecare lecţie să fie pătrunsă de un
vibrdnt patriotism, de sentimentul mîndriei naţionale, de faptul cil. ne-am născut pe acest pămînt, apărat cu nemăsurate
jertfe de către strămoşii noştri şi pe care se în'::!.lţă astăzi
o societat2 nouă, socialistă.
Pentru generaţiile actuale este de reţinut îndemnul
tovarilşului Nicolae Ceauşescu, secretar geneeral al
Parti·-clnh1i Comunist Român la Congresul Educaţiei
politice şi
cult'.1rii socialiste din iunie 1976, care arată următoarele:
„cunoaşterea istoriei proprii constituie un factor importdnt
al dezvoltării conştiinţei de sine a poporului, al cunoaşte
rii a ceea ce a fost înaintat, cu adevărat rcvol:Jţionar
în
trccuLul său, precum şi ceea ce a fost retrograd şi trebuie
anil1ilat.'• In studirea istoriei trebuie să ne călăuzim permanent de concepţia materialist-dialectică a marxism-leninismului, punînd în lumină adevărul obiectiv, rolul maselor, al
popo<treîor, combătînd tot ceea ce a fost n~'gativ în trecut,
polilica de dominaţie a altor popoare şi de învră]bire naţională dusă de clasele asupritoare" 6 •
Pentru a cunoaşte mai bine cele de mai sus, considerăm
ca fiind deosebit de important în predarea istoriei şi folo:sirea materialelor şi elementelor de istorie locală. Acestea
se refE.;ră la urme de cultură materială şi spirituală ale trecutului sau prezentului legate de viaţa strămoşească, astL l că „vatra istorică locală este izvorul care conduce la
patrie, la glia strămoşească, la naţiune, la popor. Cine iu7
beşte plaiul natal iubeşte cu ardoare patria" •
Cunoaşterea unor elemente de istorie locală conslii.uie
•o îndaiorire a fiecărui cetăţean, pentru că numai aşa îşi
poate da seama de sacrificiile pe care le-au făcut generaţiile necutului şi poate aprecia marile r: alizări de astăzi.
J:lemenlele de istorie locală integrate h predarea lecţiilor
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

283

de ist0rie a patriei, ajută la formarea unei mai clare conş
tiinţe asupra evenimentelor, faptelor istorice „ „. înfăţişarea,
profund obiectivă şi interpretarea justă, corectă, pnnciµială
CI rla\elor şi faptelor istorice, au o
im;Jortanţă
esenţial.J.
pentru llchidadrea S'lrselor de neîncredere şi ammozitate
create de-a lungul timpului între popoare" 8 •
Prin urmare, cunoaşterea trecutului se
poate realiza
numai prin „descoperirile arheologice, dovezile
materiale
cure confirmă în mod incontestabil că locuitorii de pe teritoriul patriei noastre şi-au organizat o viaţă economică,
socială şi politică proprie munţii şi pădurile oferindu-le
condiţii prielnice atît pentru existenţă, cit şi pentru
apă
rnre -- şi au luptat vitejeşte pentru a-şi păstra fiinţa, nraiul ,şi glia strămoşească, intrînd, totodată, în contact şi convietuind în mod paşnic cu unele grupuri migrato.:..re. Numeroase seminţii a trecut însă ca valul, neputîndu-se statornici pe aceste meleaguri" .Ll
Dacă ne reLrim la meleagurile Gorjului, putem afirma
că istoria patriei este bine reprezentată pentru toate
epocile s :le, că aici cele mai vechi urme de existenţ'i omeneasc~ datează încă din paleoliticul mi)ociu, că în
Gorj
nu lipsesc nici urmele omului din paleoliticul superior cînd
aµar~ .,homo sapiens fosilis". De asemenea, numeroase sînt
vestigiile în cuprinsul judeţului, datînd din
epoca pietrei
şlefuite, din epocile bronzului şi a fierului. Aici descoperirile arheologice au scos la iveală o interesantă civilizo.ţie
geto-c!c.;.cică. remarcată prin numeroasele
urme tle aşezări.
cetăţi şi necropole e:are sînt tot atîtea mărturii că întreaga
regiune subcarpatică a fost intens locuită în perioada de la
stalul centralizat şi independent g .::to-dac de sub
conducerea lui Burebista la statul dac condus de Decebal. Voi
inc:..•rca să mă opresc în continuare asupra unor conside·
raţii metodice cu privire la integrarea materialului arheologic descoperit în Gorj în cadrul activiU:iţilor cu elevii la clasă şi în afara acesteia - şi, de ce nu ia activită"ţile
p2 care le organizăm cu adulţii alunei chd este vorba de
informarea ştiinţifică pe care profesorul de istorie,
trebuie să o realizeze ca om d~ cultură şi specialist în cadrul l1 11iversitilţii cultural-ştiinţifice sau în alte ocazii.
Folosirea elementelor de istorie locală se justifică din
două puncte de vedere : unul de ordin psihologic, care remarcă caracterul concret ul gîndirii elevilor pînă la o anu-
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mită virstă şi caracterul stimulator al materialului local pe tot
JMrcu;-sul perioadei şcolare, precum şi legătura afectivă C'J
locuJ natal la orice vîrstă, iar altul de ordin pedifgogic
spnJinirea în munca didactică pe ceea ce este apropiat, cunoscut, dat, sau posibil a fi dat în experienţa nemi]locitii a
şcolarilo1. Numai aşa vor înţelege elevii mai uşor Lrecutul ~i
.prezentul şi dacă acestea au le_gătură cu cele petrecute pe
melec.uuril) natale, ori Gorj ul, în această privinţă poate s;:i
ofere profesorului suficiente exemple şi posibilităţi de folosi1 ~, :;;1 ir1tegrare a elementelor de istorie locală în cddrul lec';iiloL
integrarea celot mai semnificative clemente de istorie
localJ. ia lecţii, în cazul nostru cele care se referâ ia epoca
vcc.'le a României, constituie unul din obiectivele importante
-•1k predării istoriei în şcoala la care preJau. In u..:est sens
.m'.-am propus de fiecare dată o pregătire aten~ă cttît în ce
priVl'Şte transmiterea de noi cunoştinţe, cît şi pun. rea în valome a conţinutului lor educativ. In funcţie de scopul şi sarcinile lecţiei, de conţinutul informaţiilor, de mesajul pe care
il trans,nite tema abordată, am căutat să aleg str:i.Legiile şi
teh11i c:ile de predare ecele mai indicate, să utilizez jucl1cios
materialul didactic, inclusiv cel care se referă. la lecţiile în
muz0~u sau la cele de documentare arheologică pr!a excursiile şcolare, să pregătesc acele condiţii necesare form:îrii 5i
fondarncatării unui temeinic nivel de cunoştinţe, şi, i:win+e
de toate·, s3. dezvolt la elevi sentimente şi atitudini cu un
puternic efect edu·cativ.
Pentru valorificarea cu bune rezultate a elementelor de
is1on<.> locală în cadrul lecţiilor, am considerat necesarii respectarea cîtorva cerinţe şi anume : autenticitatea materialului. off'firea de date reale, interpretarea cor. ctă din punct
de vecle1 e ştiinţific, evitarea abundenţei în amănuute pentru a nu acoperi elementele esenţiale, oprindu-mei deci la
ceea ce este semnificativ pentru realizar 2a sarcinilor r>duco.tive propuse, reS;Jectarea particularităţilor de virslii ale
elevilor şi a nivelului lor de dezvoltare psihointdectua lă.
J\lelodele folosite sînl cele intuitiv-expozitive şi act1v-parti'CÎpaLi ve pentru că ele cre2ază posibilităţile reale de cunoaş
te ce şi valorificare practică a cunoştinţelor de istorie, prC'<J<llindu-l pe elev în vederea unei educaţii patriJtice perma1~cnte. Desigur, totul depinde de pregătirea profesională.
·de măiestria sa pedagogică ; de aceea am considerdt că fic,cure lecţie să fie riguros pregătită astfel încît pe lîngă ba~
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gajul de cunoştinţe transmis să pot determina la elevi intense trăiri emoţionale, să-i educ în spiritul dragostei de
ră, al respectului p2ntru trecutul multimilenar al poporului

t·•-

nostm.
Judeţul Gorj străveche vatră de cultură materială şi
spiritutllă rom:mească oferă numeroase vestigii ale trecutultti pe care, cu pricepere şi migală, specialiştii m donH•niu :ii 18 pun la dispoziţie prin diferite lucrO.ri i;;tiinţifice.
studii şi cercetări, documente de arhivă sau printr-o valoroasă e\.po2:itie muzeală creată în cadrul Muzeului de istorie din Tg.-Jiu, e:(poziţie care il:.1strează sistematic şi unitar prir::. mijloace proprii de informare istoria locală în conte.":tul nroceselor istorice fundamental:~ ale poporului romiin,
J,ucrar~a „Atestări arheologice ale traco-ge:b-dadbr in ju-

detuJ Gorj" poate oferi la rîndul său unele puncte de sprijiu. u·şurînJ activitatea profesorului în proiectarea şi owani~arf'<1 lecţiilor de istorie.
H.derindu-mJ. concret la integrarea elementebr de ist0rie Jocal5., subliniez posibilitatea folosirii lor la cls. a V-a
şi in mod deosebit la c1s. a VIII-a, unde un numiîr importe.ni el; ore din programa şcolară sînt prevăzute pentru stu<.l ierl'Zl istoriei străvechi şi vechi a României, locului şi rolului pe care gf:"to-dacii l-au a·1ut î11 lumea antică. studierea
~i crnwaştprea de către elevi a vieţii materiale şi !>'.)iritun le
a st.riimoşilor noştri, a fenomenului de continuitat~ ş1 e):ist0nţ5. pe aceste meleaguri, a procesuL.li d0 romanizare şi
de formare a poporului român. In vcest sens aş
sublinia
preocuparea pentru ca în fiecare an şcolar, în fu11ctie de
sarcinile didactice şi obiectivele propuse, să orgamzez cu
<'le\·ii Pxcursii de documentare la vestigii antic·~ din judeţ
{si nu numai), vizite periodice la muzeul de istone
din
Tg .. Jin, unde, a<şa cum arătam, elevii au posibiiit1tea
să
intr2 în contact nemijlocit cu patrimoniul
cultural local.
pot s5. cunoască mai bine, la fata locului, elementele de istorie locală. Cadrul organizat al excursiilor şcolare a f;)st
.:::xUns le: nivela! unor judeţe cum sîr!t: Hunedodr..i
(zona
mun~ilor Orăştie), Mehedinţi, Alba, Vîlcea, Cluj, Dolj sau
municipml Bucureşti und~, avînd îrt vedere importdnţa istoricâ a unor muzee, vestiaii şi staţiuni arheoloqic:e,
am
-c1utat ca, prin
obiectiv·~l~ urmărite,
elevii să cunoască
mai t,ine istoria patriei, iar în contextul ei istoria Corju-
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l!ni anLic. Şi pentru că ideea de vechime şi continuitate in
1sloria poporului nostru poate fi urmărită şi pe plan local
_pe ba:a. materialului original urmele arheologice
descoper,te in Gorj acoperind prin mărturii certe todta epoca
strd.veche şi veche - , elevii au posibilitatea sci cunoască
adevă1 ul cîştigat de arheologia românească cu ajutorul elementelc.r de istorie locală. Acestea confirmă conlinuitaled
poporului romdn şi în judeţul nostru unde, asemenea întreyii ţări s-a născut şi s-a dezvoltat
de milenii, insemnind
di:iinuire etnică, civilizaţia materială şi spirituală a înainta~dor noştri din vremuri imemoriale.
Tratarea temei „Atestări arheologice ale traco-geto-dacilor în Gorj" este, aşa cum mai spuneam, rezultatul
unor
peocupări şi eforturi făcute de propunător în ani
de zile .
.ivlobilul cercetării a izvorît din sarcinile pe care le are şcoa
la ca principală institupe de instrucţie şi educaţie a tinerei
qeneraJii, iar în acest cadru istoria ca disciplinil •le învă
Îăminl, după cum am văzut, joacă un rol esential in forma.rea personalităţii elevului.
lJlilitatea lucrării conc;;l.] în faptul că elementele de istorie locală pe care le-am cules mi-au folosit pr~rrnanent ca
sursa de
informaţie ştiinţifică, cu
precădere la
clasa a
VIII-n unele, pentru studip;·ea şi cunoaşterea vieţii materi·ale şi spirituale a traco-geto-dacilor, sînt destinaLe m1 număr
important de ore, inclusiv lecţiile recapitulative l?qc.lP eh.>
civilizaţia geto-dacilor şi ~li? procesul de form.ne a li n1 l1i i
si poporului român. Materialul cules oferă suficient'..' punctE'
·de sprijin lecţiilor de istorie antică un:vcrsală atunci rînd
este vorba de cadrul istoric general în care a ap<lrut şi
s-a dezvoltat civilizaţia geto-dacilor în Europa.
Tn cele ce urmează voi încerca să redau cn0v a rnodaJit.'iţi prin care am încercat sEi integrez elemenLP-k~ de
istorie lccaB. în cadrul lectiilor.
J,a lecUa cu tema „Epoca pietrei pe teritoriul patri••i
noastre" unde am avut posibilitatea să elucidez cu
elr:-vii
problemele de locuire şi 2volutie umană şi, în aceia )i timp.
unele noţiuni precum cele de „epocă", „comună primitiv{\'',
.,cultu1d. · arheologică, „c0mumlate umană'' (hoarcl<l, qint5.
ş.a.), sensul socio-economic al perioadelor de cultur;i materială din paleolitic, neolitic-eneolitic, din epoca metalelor
:.tbronz şi fier), „matriarhat. ul" şi patriarhatul" ca prime forwww.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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me de organizare socială ş.a., am considerat necesar
s.l
corele:t. conţinutul temei clin manual cu descoperirile făcute
în judctul Gorj, localizînd şi integrînd ariei de locuir~ urn tlnJ a'?ezările-peşteri de lt1 Boroşteni - Peştişdni şi Haia
de !·ic-I, care OJeră alături de descoperirile Simi!Clre
din
t<nii (Ripiceni, Ohaba-Ponor. Cioclovina ş.a.) suficiente măr
turii despre existenţa omului primitiv din cele mai vechi
timpuri pe teritoriul patriei noastie.
111 continuare li s-au p1 ezentat elevilor imagini care &ă
le demonstreze prezenţa uneltelor primitive date lei iveală
-cu ocazia descoperirilor arheologice de la Boroşteni şi 13ata
de f'ier, unelte confecţionate dm piatră, os, obsi(li<.rnti.
a'<laptate diferitelor munci şi care se datează de mai bine de
40 OOO ani î.e.n. (cuţite P'~ntru jupuit, racloare,
griitioare.
burine, vase de piatră etc.J. Cu sigurantil, elevii au intuit
mai u:;.or viaţa oamenilor in comuna primitivă pentru
că
uU .n ut posibilitatea să. cunoască direct vestigiile
antice
prin excursia de documentare arheologică de l.i ,,P2ştera
Muierilor" - Baia de Fier. Aici, în afara unor urme lle cultur::'t llliîlerială de tipul „homo sapiens", elevii au luat contact cu unele picturi rupeshe datînd din aceeaşi epocii, care
sînl. desigur, legate de primele manifestări artistic0 şi m·lqico-religioase ale omului. Jn acelaşi timp li s-a
explicat
elevilor că asemenea manifestări de artii rupeslră (fiquri umane :;i zoomorfe, desene geometrice) s-au mai descoperit
1wntru o p~rioadă mai tîrzie în Gorj, la Polovra.:1i (Peştera
Pîrc.J.labului) şi la Runcu. Prin analogie cu descop2nrili~ de
ace~: fel făcute în unele peşteri din Franţa, 5panict. Africa
de Nord, elevii au putut să. fixeze mai bine momentel1~ de
începu~ ale organizării societăţii omeneşti, inclu5iv pe teritoriul patriei noastre, preocupările oamenilor pentru începuturile lor de viată materială şi spirituală în procesul muncii.
ln cadrul aceleiaşi teme. prezentînd cronoloqk: societatea umtină şi progresele realizate de om în ncolltic şi enc0litic, precum apariţia noii tehnici de şlefuire :;;i perforare
a pietrei, folosirea cercului şi a săgeţii, diversifica re 1 uneltcl,)f şi a ocupaţiilor oamenilor, domesticirea animalelor şi
apariţia olăritului, am avut posibilitatea să le o!erim elevilor su.ficiente exemple de istorie locală veche, amintindu-le
de a~;ezările neolitice din Gorj (locuinţe) de la Vîrţ-Rovi
nari, Schela - Gornăcelu, Şiacu - Slivileşti, Novaci, Celei,
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Aninoasa, Vladimir, Glogova etc., unde s-au descoperit to.poa:e ciocane, securi, rîşnite, gresii, fragmente ceramice
provr!Ilind de la oale, străchini şi castroane
ş.i:l. Acestea
confe>ră suport afirmaţiei de aşezare statornică a oamenilor,
jude\ul Gorj oferind suficiente posibilităţi de bcuire
sedentară, atît ca mediu natural de viaţă, cit şi de
apă.rare
împotriva atacatorilor. Concomitent cu evidenţierea trăsii
turilor epocii societăţii primitive, cu referire la
fiecare
perioadă istorică în parte, elevii fixează pe harta
patriei
urmele de locuire umană, iar în acelaşi cadru ne h2rta o.rhcolo9ică a judeţului Gorj pe care, obligatoriu, fiecare o
urmi:ireşte şi o completează în funcţie de informaţiile
şi
imlicaţiiie primite.
Inventarul arheologic bogat descoperit in Gorj (vetrele
de foc. ceramica, uneltele de muncă, urmele de cult 5i viaţli spirituală) vine în sprijinul ideii de locuire în
aşewn
deja stabile pentru că, comunităţile umane încetează în bunii mărnră să mai cutreiere teritorii întinse în diutare de
vînal sau plante sălbatice comestibile, ci se aşe:i.z;l statornic îndeh=-tuicindu-se cu cultivarea plantelor şi crP.~terea
animalelor. Am m&.i considerat necesar, ca pe baz;:i descoperirilor făcute pe teritoriul judeţului Gorj, să incaclr~~z cu
elevii urmele de viaţă materială şi spirituală cuiturilor Starcevo-Criş, Vinca, Sălcuţu şi Coţofeni (vezi neolitic-eneolitic), stabilindu-se în aria de cuprindere şi manifestare
a teritoriului ţării noastre. Elevii. avînd o imagine
dară asupra descoperirilor arheologice efectuJ.te în judeţul nostru şi în acelaşi timp asupra modului de organizare
economică şi socială a omului în neolitic şi em~olitic, au
manifestat un interes sporit pentru cunoaşterea htoriei locale propunînd o temă adecvată pentru activitatc-~H din cadrul cercului de istorie (vizita la Muzeul jude~ean). Aprofundurea unor probleme legate de arheologia Gorjului s-a
realizat printr-o întîlnire cu muzeografi din cadrul Muzeului de istorie Tg.-Jiu intitulată ,,Excursie şi popdsuri arheologice in judeţul Gorj" (călătorie pe hartă).
Eficienţa şi utilitatea întîlnirii amintite au permis realizarea unei ore recapitulative pentru „comuna primitivă"
în care elevii au primit sarcini precise, asigurindu-se astfel
Jccţiei un vădit caracter participativ. Tema
recapitulativă
s-a inUtulat „Epoca societăţii primitive din istoria veche a
Romaoiel". La această temă, după o integrare în cadrul fiewww.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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direi lecţii studiate a elementelor de istorie locală, duptl.
stucliul schemei din manual, am considerat necesar să întocmesc o schemă recapitulativă pentru jude~ul Gorj. El~
vii au fost împărţiţi în trei grupe, fiecare grupa avîad sarcina de· a răspunde la înlrebările pe care le-am
adresat
printr-o fişă de lucru, avînd ca materiale de studiu pentru
redarea răspunsurilor : harta descoperirilor arheologic~ a
jude~uiui Gorj multiplicată pentru fiecare elev şi proi8ctată la epidiascop, fotocopii ce reprezintă tipuri ele
unelte,
ceramică, arme, padantive sau obiecte de cult C:.in judeţul
nostru, unele fragmente de ceramică existente i=1
coltul
arheologic al şcolii şi hărţile din manual pentru comuna
primitivă, după ce în prealabil, o parte din acest material
a fost prezentat elevilor Ia lecţiile anterioare, inclusiv fofosireu. rezultatelor activită~ii cercului de istorie ~i a excursiei ele documentare arheologică. Recapitularea S·d realizat
în cadrul general al temei propuse dar şi cu referiri la judeţul Gorj, după cum urmează :
Grupa nr. 1 - Care sînt descoperirile arheolo9ic0 pentru eµoca pietrei pal«i:>olitic şi neolitic? Cărei culturi îi
aparţin aceste descoperiri ?
Grupa nr. 2 ·-·- Care sint descoperirile arheologice pentru
epoca bronzului? Care este cel mai important depozit de
bronzuri şi în ce constă el ? Cărei culturi îi aparţin aceste
descopNiri ?
Grupa nr. 3 - Carl' sînt descoperirile arheologice pentrn
epoca fierului : Hallstatt şi Latene? Care sînt fenomenelt' social-politice ce au avut loc în această perioadă îu judetul
Gorj?
Analizînd cu atenţie imaginile prezentate, elevii din prima grupă, după ce au sublinit trăsăluril2 comunei primitive
pentru epoca pietrei, au enunţat în continuare 'descoperirile
arheologice pentru p:Jeolitic, inclusiv cele din jud.eţul Corj
de la Peştera Cioarei - Boro~teni şi Peştera Muierilor - Baia-de-Fier, iar pentru neolitic au amintit în seria aşezărilor
pe cele de Ia Schela -· Gorn~ice]u Săuleşti, Cărpiniş, Aninoasa, VludiJT,i:, menţionînd că ele aparţin culturilor S5.lcuta. Vă
dastra. Vinca 7 Turdaş, descoperiri ce atestă existenţa pe aceste loc-u:ri a comunităţilor omeneşti şi a ginţilor şi triburilor ca prime fenomene sociale şi. politice de organizare umană. Elevii au datat cronologic descoperirile menţionate.

200

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

Elevii din grupa a doua au enunţat ca 'descoperiri arheologice pentru epoca bronzului în judeţul. Gorj localităţile :
Că.Iugăreni Padeş, Drăguţeşti, Măru Logreşli ş.a. şi au
subliniat ideea că aparţin culturilor Glina şi Verbicioara. După ce unul dintre elevi a subliniat trăsăturile epocii bronzului, progresele înreriistrate în folosirea metalelor, dezvoltarea
forţelor de producţie, organizarea societăţii pe temeiul patriarhatului şi constituirea tracilor ca populaţie de bază pe
teritoriul Rom[iniei. un altul a prezentat în acelaşi context de
dezvoltare economico-sociald componenţa depozitului de bronzuri de la Drăguţe5ti, descoperit în anul 1976, compus din seceri şi topoare aparţinînd populaţiei tracice locale. Am concluzionat ci'i acest denozit, unul dintre cele mai imnortante
din regiunea Olteniei,· apartine populaţiei autohtone, atestîndu-i nivelul dezvoltării sale economice şi sociale în această
perioadă. istorică importantă pentru dezvoltarea metalurgiei
bronzului la traoei.
Elevii din grup1 ::i treia au enunţat ca descoperiri peni ru
perioada hallstattiană în Gorj, localităţile Alimpeşti, Topeşti.
Rogojelu, Teleşti - Dr5goieşti, acum cînd se resimt şi influenţele ilirice din sud-vestul ţării noastre surprinse în descoperirile de la Baltd Verde, Go~1oşu şi Teleşti - Drăgoieşti, unde s-au găsit importante dovezi ale elementului autohton care a asimilat în mas~ţ lor elementele noi venite. Comentînd şi
analizînrl inventarul arheolo~iic descoperit în localităţile amintite, elevii au fixat pe t:<nta României şi alte aşezări şi
necropole aparţinîn.'i primei vîrste a fierului şi prin analogie
cu ce!e descoperite în Gon au subliniat progresele înregistrate de Oilmeni în domeniul producţiei materiale, transformă
rile apărute pe pliln social si ceea ce este deosebit ele important cd. geto-dacii îşi fac apariţia în istorie ca ramur3 ciis~inc
tă a marelui neam tracic. Perioada Latene a fost dovedită de
elevi prin descoperiri10 fiicul.e în judeţul nostru la Turburea
- Spahii, Socu -- B5rb2teşli (aşezări geto-dacice), Polovragi.
Stoina, Ticleni, Căpreni ( celăti). ş.a., dovezi ale formării şi
dezvoWirii civilizc; ţi ei şi e lC' persistenţei populaţiei geto-dacice pe tcri~oriul judeţului Gorj, în perioada secolelor III-I î.o.n.
pe baza unui bogat bauaj de cunoştinţe asimilat prin lecţii
şi activităţi dedicat·~ c;rnoa<;lerii elementelor de istorie localii, eleYii au posibililatPa să-şi facă o imagine clară asuprn
dezvoltării societăţii umane în epoca metalelor, asupra unor
fenomene legate de viaţa c>conomică şi diviziunea socială a
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muncii, destrăa1area relaţiilor de comună primitivă, împărţirea
socieUlţii în clase şi apariţia statului, contactul geto-dacilor
cu marile civilizaţii ale antichităţii etc., elemente foarte bine
evidenţate şi prin descoperiiile arheologice date la iveală în
judeţul Gorj. ln finalul lecţiei am întocmit, cu ajutorul elevilor, schema recapitulativă pentru această lecţie, la tablă, după structura celei din manual.
Cons:derăm că folosirea unei asemenea structuri de lecţii a contribuit la înfarirea convingerilor elevilor 'despre vechimea şi continuitated poporului român pe meleagurile Gorjului. Elevii au c:escopuit pe baza observării directe, corelate cu cunoştinţele dohinclilc în lecţiile anterioare, progresele
înregistrate ele oameni in orînduirea comunei primitive, progrese realizate în folosirea uneltelor de metal, bronz şi fier cu implicaţii în modul ele viaţă al oamenilor. De remarcat in·
teresul mani.restat d0 elevi în examinarea şi interpretarea acestor vestlJii ale trecutului în bună parte cunoscute nemijlocit la faţa locului), modul de integrare activă la lecţii, însuşindu-şi printr-o activitate participativă cunoştinţele pre. date.
Urmează un număr important de teme care, printr-o înlănţuire logică, firească, au scopul de a evidenţia formarea
şi dezvoltarea civilizaţiei geto-dacice în spaţiul carpato-danubiano-pontic. Elevii au posibilitatea ca pe parcursul a 4-5
lecţii sil cunoască bine viaţa strămoşilor noştri.
La lecţia „Dacia şi daco-getii" ei vor putea să înţeleagă
bine vatra perrnaner.tă de locuire a poporului geto-dac, îndeletnicirile şi trăsMurilc sale fizice şi morale, obiceiurile şi modul lor de viaţă, principalele evenimente din istoria politică
timpurie a geto--dacilor !:ii formarea marilor uniuni tribale. La
lecţia „Statul dac sub conducerea lui Barebista" elevii reţin
ideea că scindarea societiiţii geto-tlacice în clase antagoniste
şi formarea stalului este rezultatul unei rapide şi complexe
dezvoltări a societăţii în sec. il--1 î.e.n., determinată la rîndul său de progreselP. caracteristice celei de-a doua vîrste a
fierului. Comentare<i textelor citite din scrierile lui Strabon,
Dio Chrysostomus sau lordanes despre geto-daci formează la
ell"vi o imagine vie şi o stare protund emoţională despre înaltele calită.ţ( morale ale strămoşilor noştri, ale conducătorului
· Burebista sau ale urmaşilor săi, trăsături cum sînt : priceperef.l,
hilrnicia, cinstea, dîrzenia, curajul, dragostea de ţară, setea
de libertate etc.
292

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

Lecţia „civilizaţia dacică şi

sodetatea

dacică

ln sec:. I

l.e.n. - I e.n. scoate bine în evidenţă elementele de cultură
şi spiritualitate geto-dacică în contextul unei puternice şi a.vansatc:> civilizaţia fierului. Dezvoltarea metalurgiei, diversificarea .uneltelor agricole _şi meşteşugăreşti, ceramica bine lucrată şi frumcs ornamentată, sistemul de cetăţi şi fortificaţii,
tehnica de luptă, sanctuarele decice din zona munţilor Orăş
tiei, obiectele de podoabă şi tezaurele, ritul şi ritualul religios,
relativ avansctte în domeniul botanicii, medicinei, astronomiei şi artei. toate laolaltă, prin graiul viu al profesorului,
prin intermediul imaginilor şi al folosirii scrierilor, 'documentelor şi mărturiilor arheolorrice ale vremii, formează elevilor
O imagine limpede aSUj)ra nivelului puternic de dezvoltare a
societăţii dacice în pe:r-ioada statului dac. Am completat activitatea de cunoaştE're a civilizaţiei strămoşilor noştri prin
excursii interjudeţene de documentare la muzeele „Porţile de
Fier" din Drobeta Tr. Severin, Deva, Alba Iulia, Sibiu, Craiova şi Cluj-Napoca, prin vizite şi excursii cu ~aracter local. ş.a.
Lecţia „Statul dac sub conducerea lui Decebal" completează cunoştinţele elevilor despre caracterul unitar şi nivelul
ridicat al civilizaţiei ~ieto· clncice, formează o imagine clară
asupra personalitiltii ma1e>lui rege Decebal (folosindu-mii în
acest se>ns şi ele scrierile ş~ c:1precierile lui Dio Cassius - comentate cu elevii), evidenţiază evenimentele şi marile frămîn
tări politice în condiţiile în care la sfîrşitul sec. I şi începutul
sec. al II-lei! e.n. dacii ~ac elorturi deosebite pentru stăvilirea
pericolului rol!1an, dar faptele lor de vitejie nu sînt suficiente
peatru a impiedicc1 pe romani să transforme Dacia în provincie romană.
ln cadrul lecţiilor cu temele enunţale, am avut posibilitatea să folosesc elementele> de istorie localii bazîn~lu-rnă pe
u ot9anizare rirruroasă şi o structurare corespunzătoa~e a lecţiilor, pe pre9ălirea in ~·o:::ma ţi ilar arheologice referitoare la
Corj dohî:vlite prin 5tudiu, c:ercetare, vizite şi excursii, aceslcil din ur:nu fiind or~raniza.ie, de regulă, în cadrul activităţi
lor cercului de istoric în frncţie de obiectivele propuse dar
şi de opţiunile p]evilor. Aş menţiona faptul cil de ani de zile
a:n căutat si\ stabilPsc o l un2 colaborare cu arheolo3ii din
cadrul Muzeului judeţean Corj, participîncl individual sau cu
Plevii pe şantierele ~rteologice, cu precădere la cele de pe
rnzn comunelo1 Fu111 1 ;eşli-Jiu şi Schela, cc se uăsesc în apropierea şcolii •mdc îmi desfoşor activitate<;1 didactică.
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Aşadar, cu ajutorul unui material tridimensional bogat
din care amintim căţuile, vase de diferite tipuri, coasele, secerile, br~izdarele de plug, armele etc., descoperite la Socu Bărbăteşti, Turlrnred, Vîr~, Ţicleni, Runcu, Dobriţa, completat cu podoabele date Ia iveală la Teleşti - Drăgoieşti, Bumbeşti-Jiu, tezaurele de la Poiana, Săcelu, Tg. Cărbuneşti, am
putut să evidenţiez bine, în funcţie de cerinţele lecţiei, civilizaţia geto-dacilor şi în judeţul Gorj. La rîn:dul lor aşezările
şi cetăţile databile în sec. II î.e.n. I e.n., cu bogatul lor inventar material, inte~)Tarea cetăţii de la Polovragi în sistemul
de fortificaţii dacice şi care aveau un rol foarte important în
sistemul de apărnre pentru zona de vest a Carpaţilor Sudici,
atelierele de fierărie de la Socu - Bărbăteşti, cuptoarelor ceramice de la Bumbeşli, cPntrele miniere atestate în Gorj, cum
sînt cele din munţii învecinaţi satelor Bîlta, Schela şi Baia-deFier, unde se văd urme .de extragere a fierului şi a aramei,
depozitele d~ unelte a~1ricole de la Runcu şi Dobriţa, dovedesc că în ţinuturile Olteniei de nord exista o intensă locuire
şi viaţă econo:nică gelO··dacică. In contextul descoperirilor
arheologice din
Gorj
amintit
elevilor,
atunci
cînd
le-am vorbit de civilizaţia geto-dacilor, despre necropolele ele la Alimpeşti, Turburea Spahii, Teleşti
- Drăqoieşti, aceasta din urmă fiind cea mai
importantă din Oltenia şi cu un bogat material arheologic de
factură dacică. Am pus, de asemenea, în valoare elementele
de spiritua.litate geto-dacică descoperite în Gorj amintindu-le
elevilor în cadrul lecţiilor despre descoperirea podoabelor de
la Poiana, Bumbeşti-Jiu, Albeni, Vîrţ, Teleşti, Bărbăteşti, Turburea, aparţinînd în totalitate secolelor II-I î.e.n. Pentru a
intui mai exact dirmaţiile !Ucule, am folosit în predare fotocopii după e~.;.pon;1tele din expoziţia de bază a Muzeului de
istorie din Tirgu-Jiu, acestea reprezentînd brăţări, mărgele,
inele, cercei, coliere, pandantive, cingători şi vase. Am subliniat ideea că podoahele respective îşi au analogii în diferite
descoperiri făcute în ţară, fiind de factură şi utilizare getodacică. In cadrul descoperirilor interesante făcute în judeţul
Gorj s-a vorbit elevilor, atunci cînd am subliniat ideea de
cultură dacică, despre lu:<:nipţia găsită în incinta cetăţii Polovragi, localitate care, alături de Grădiştea Muncelului şi
Ocniţa, atestă documentar existenţa scrisului în societatea geto-dacică. Am mai considerat necesar să le vorbesc şi să le
explic despre sistemul de construcţii în manieră geto-dacică,
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subliniind că 'descoperirile făcute tn judeţul nostru, la cetă
ţile şi aşezări!~ amintite, evidentiază foarte bine acest lucru.
Tot ceea ce am încercat să prezint în cadrul temelor lega te de formarea şi dezvoltarea societăţii şi civilizaţiei getodacilor sînt mărturii care atestă exemplar acest lucru şi în
judeţul Gorj. Pentru spo:irea interesului la elevi, integrarea
şi înţelegerea elementelor de ist0rie locală în cadrul lecţiilor
am folosit mijloace adccvcite, cu precădere metoda intuitivexpozitivă şi demonstrativ-comparativă, am folosit permanent şi sistematic informnţiile arheologice în funcţie de
scopul şi momentul pe care l-a urmărit fiecare lecţie în parte.
Punerea în valoare a descoperirilor arheologice, inclusiv
prin vizitele organizate la Muzeul de istorie din Tîr9u-Jiu cu
elevii cls. a Vlll-a (şi nu numai), mi-a dat certitudinea că toţi
copiii au reuşit să înteleagă friptul că şi ţinuturile de pe cursul
superior al Jiului au fost intem: locuite de către autohtonii
9eto-daci. fapt explicabil clacii a\'em în vedere că Oltenia subcarpatică era situată în i::tediata apropiere a reşedinţei statului dac. De aici E'levii au înţeles şi legăturile permanente ale
geto-dacilor de pe aceste meleaguri cu cei din celelalte regiuni ale Daciei, po&ibiJitatea existenţei pe pămîntul Gorjului
antic a unnr puternice uniuni tribale dacice care au contribmt efectiv la formarcr_ şi d~zvoltarea statului dac condns ele
marile personalităţi ale lumii geto-dacice - regii Burebista
şi Decebal.
După parcurgerea temelor incluse la subcapitolnl „Statul
dac de la Burebist;:i la Decebal", unde elevii au posibilitatea
să pună şi întrebări re!eriioc.re la descoperirile mai importante făcute în Gorj. cum sînt de exemplu, cele de la Teleşti, PoIovf3gi, Turbure:1, Spahii. Socu -- Btl.rbăteşti, Poiana şi altei!:>, am considerat P.ccesar s{i realizeze o testare-chestionar,
pe baza unei fişE' de lucru, cerîncl c!evlor să evdientieze şi să
intE'c:rreze, re b:iza dc~;copNirilor efecluilte în Gorj, principalele elemente ck istoric loccH; în context naţional ele epocă
geto-dacică. R1'zultatclc ol-'tinute de elevi au evidenţiat o însuşire u~meinidi şi corPctu a cunoştinţelor.
An•laşi interf'; l-au manifestnt elevii Ia lecţiile „Dacia şi
Dobrogea în timpul ~tăyinirii romane", „Continuitatea şi roman' 1.arca geto-dad~or", „Daco-romanii şi continuitatea lor
in spaţiu.I carpato-tlanubiano- pontic".
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La lecţia „Dacia şi Dobrogea în timpul stăpînirii romane 11 ,
ce elevii au înţele.:> modul în care a fost organizată Dacia ca provincie romană eYidenţiind consecinţele războaielor
de cucerire âSUpra vieţii social-politice şi economice, am cău
tat să orientez prin întrebări răspunsurile astfel încît elevii
au subliniat faptul că şi teritoriul actual al judeţului Gorj a
lost integrat în graniţele provinciei Dacia romană.
Prezentînd harta „Dada romană" şi în acelaşi timp
harta
„Gorjului
antic"
pentru perioada
respeic;tivă,
elevii au putut observa că teritoriul judeţului nostru a
fost "PN"manent locuh de o populaţie geto-dacică şi romană
într-un proces de simbioză. Am valorificat în continuare cunoştinţele, ciobindite de elevi cu ocazia lecţiei-vizită la Muzeul judeţean desfbşurată anterior, astfel încît aceştia, la chestionarul despre continuitatea elementului geto-dacic în nordul Olteniei după anul 106 e.n., au evidenţiat existenţa unor
importante urme arheologice pentru perioada romană făcînd
referiri la prezenta ceramicii ş1 a altor elemente de cultură
şi viaţii materială şi spirituali.i geto-dacică în castrele, aşeză
rile civile şi rurale romane cum sînt cele de la Săcelu, Cătu
nele şi Bumbeşti-Jiu, Am completat răspunsurile el9vilor explicindu-le că săpăturile arheologice efectuate în localităţile
amintite de ei, precum şi la Arcani, au dus la i'dentificarea
unor urme ele locu'.nţe de construcţii în manieră geto-dacică
şi material ceramic autohlou, acestea reprezentînd alte elemente ale continuităţii antohtone. Fixarea pe harta arheologicii a Gorjului a castrelor" de la Cătunele, Pinoasa, Bumbeşti
Vîrtop ~~i t>leşa (Porceni), precum şi a drumului român care
pleca cl0 la Drobeta pe sub poala subcarpatică a Olteniei de
nord-vest spre pasul Vîlcrrnului, iar de aici mai departe spre
Sarmizegetusa 1 raiona i-a făcut pe elevi să înţeleagă importanţa strategică a zonei în intenţiile romanilor de a-şi menţine stăpînirea în teritoriile de la nordul Dunării. La întrebarea legată de rolul castrului de !a Bumbeşti elevii răspund că
acesta asigura paza defileului Jiului. Am completat răspun
sul explicîndu-le, p~ ba.za informaţiilor pe care descoperirile
epigrafice ni le-an pus la indemînă, că romanii au adus aici
o unitate de infanterie, probabil arcaşi (Cohors IV Cypria),
pentru paza defileului, dar şi pentru supravegherea populaţi
ei băştinaşe destul de numeroasă în zonă şi care nu se împă.
ca cu gîndul supuneri!. In acelaşi scop unităţi similrire au fost
aduse la Cătunele, Ungă Motru.
după
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fn legătură cu viata economică în tiranul stăptnirii romane din Dacia, remarcam de elevi ca avînd un tnalt nivel 'de
orqanizare şi dezvoltare, am considerat necesar să pun tn evidenţă şi cercetările efectuate în zona Garfului. cu precă
dere în aşezări!·~ civile de 1.3 Cătunele, Bumbeşti şi Săcelu.
Anterior elevii, participînd la unele săpături din interiorul şi
exteriorul castrului romc.n de la Burnbeşti. au dobîndit unele
informaţii şi au luat contact cu incinta· de apărare, cu resturile de temelii aparţinind unor locuinţe şi cu unele materiale
rec 11peratc. Ceea CP. am considerat că trebuie să cunoască,
subliniind acest lucru în criclrul e>xplicatiilor, este amplasarea
aşez/.lrii civile romane din âpropierea castrului. faptul că numeroasele temelii d~ locuinţe, atelierele de fierărie, cuptoarele> de ars ceramică, temeliile de clădiri cu mozaic sau cele
cu instalaţii pentru băi, resturile unor clădiri cu un număr
mare de încăperi 5.a. conferă aşezării un caracte.r sernioră
şenesc. Dispunînd de imaqini din zonă şi de schiţa castrului
şi termelor romane am pre:r.entat elevilor şi aceste argumente. Jn lecţiile următoare, legale de viaţa romană în Dacia, inclusiv în judeţul Gorj am subliniat ideea de convieţuire qetodaco-romană atestată conYingător de ce·ramica dacică. găsitli
în castrele şi aşezările ciYile unde apar în acelaşi nivel de
locuire. Am demonstrnt elevilor acest lucru cu exemplele~ oferite de descoperirii~ ar.heologice de la Săcelu şi Cătun.ele, această ultimă aşezare civilă re.mană extinzîndu-se pe o supr·afată ele aproape 20 ha.
ln cadrul lecţiilor despre continuitatea dacică, daco-romană şi romanizarea C"a fenomen ireversibil, argumentate tn
Corj dp procesul de colonizare şi întemeierea de aşezări civile. am căutat să expli:: elevilor că în zona fizico-geografică a
Gorjului actual, fiincl un ţinut cu resurse şi posibilităţi ma·i
modeste -- lipsesc astfe) cimpiile mănoase care au as!gurat inflori rea Romulei şi Sucidavei. la fel resursele miniere ale Daciei superioar0 -„ nici o aş<>zare nu a atins un nivel de dezvoltare care să-i permită obţinerea titlului de rnunicipium.
Dar descoperirile arheologice şi epigrafice probează existenţa a numeroase aşezări rurale (viei), cea de la Bumbeşti, aşa
cum am văzut, atinqînd o dezvoltare cvasiurb:ană, foarte probabil un pagns pre~mn Micia în Dacia superioară. Urmărind
harta Gorjului antic elevii au putut evidenţia aşezările rurale de Ia Bîrseşti, Bobu, Boroşteni, Iezurenl, Bălăneştl, Sura,
Tirgu~Jlu şi TofleŞti.
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Din repertoriul arheologic roman al Gorjului, au mai putut fi amintite şi integrate la lecţiile de viaţă economică şi
spirituală romană descoperirile de la Săcelu, localitate cunoscută din timpul romanilor pentn.:. apele sale tămăduitoare, apoi cele de la Căpreni, Dăneşti, Slobozia, Brădiceni, Ursaţi,
Tismana, .Şiacu, Arcani ş.a.
Un sprjjin real în cnnoaşterea directă a elementelor de
islorie locală este Muzeul judeţean Gorj care prin expoziţia
sa de bază. oferă celor interesaţi, în cazul nostru elevilor, urme arheologice, mărturii şi documente care asigură ideea dominantă, fundamentală in p1edarea istoriei în şcoală unitatea şi continuitatea poporului român pe pămîntul patriei
noastre. Acest lucru m-.a determinat ca pe una dintre lecţiile
de recapitul<ţre finală anuald s-o intitulez „Ideea de existenţă
şi continuitate ·În istoria poporului nostru oglindită în judeţul
Gorj prin clementele de istorie locală veche". Tema a putut
fi epuizată pe cuprinsul a douil ore. In prima parte m-am oprit asupra realizării unei recapitulări pe bază de chestionar
in care am formulat elevilor inirebări stabilind anterior activităţii planul-recapitulativ. lu a doua p.arte am realizat o fixare a cunoştin~elor printr-o lecţie-sinteză la Muzeul de istorie .din Tîrga-Jiu.
Ca suport al asigurării eficienţei în cadrul temei propuse,
al cărui scop a fost în p:imul rînd educativ, au stat : asimilarea anterioară de către elevi a cunoştinţelor de istorie veche
a Rom<imti unde elf'mentele de istorie locală au fost folosite
in structura fiecărei lecţii în funcţie de programă şi manual,
informaţiile oferite prin lucrnre'u de faţă sau cele investigate
şi comentate cu elevii cu ocazia excursiilor de documentare
arheoiogidi, a vizitelor, si:lputurilor pe şantier, dezbaterea planului-chestionar prin autrenc'.reci efectivă a elevilor în cadrul
lecţiei.

Principalele probleme pust=: în dezbatere au fost astfel
structurate :
1) Istoria - mijloc important de educaţie patriotică a tineretului.
-2) Epoca străveche şi veche a României - fenomene şi
procese istorice importante în formarea şi dezvoltarea socie' Hitii omeneşti pe te:i tori ul pc; triei noastre ;
a) apariţia· omului şi a societăţii umane; b) formarea civil~aţiei traco-geto-dacilor pe teritoriul ţării noastre ; c) continuitah~a geto-dctcic.1 în timpul stăpînirii romane; d) dacowww.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

romanii şi procesul de romanizare în spaţiul carpato-danubiano-pontic; e) p~_ocesul de formare a poporului român şi a
limbii romfme.
·
3) Locul şi rolul civilizaţiei strămoşilor noştri. qetodaco-romanii, în cadrul civilizaţiei lumii antic~. Elevii au
fost re~artizaţi pe trei grupe, grupa a II-a, avînd ponderea
cea mai mare ca număr, posibilităţi şi potenţiai de e"Xprimarc în c:odrul căreia elevii au primit sarcini precise pentru
pregătirea unor răspunsuri de sinteză (elemente esenţiah~)
11.!"C•~Sare abordării subpunctelor stabilite. La puncte!~ 1 şi 3,
avind în vedere efectivul mic de elevi cu care lucrez în
şcoali.l, am considerat ca rezolvarea problemelor puse
în
cliscutie să revină elevilor cu o putere mai mare de sinteză
şi ahsiractizare a cunoştinţelor (cel mult 2-3 dcvi).
Fiecarl~ problemă pusă în dezbatere a fost completată cu elementele de istorie locală despre care elevii au cleja suficiente cunoştinţe din lecţiile anterioare.
Ca materiale didactice am folosit : hărţile ele la sfirşitul
manualului şi cele confecţionate cu ajutorul elevilor pentru lecţiile de istorie veche a României, Atlasului istoric,
harta „Dacia romană", harta arheologică a Gorjului, colţul
muzeal şcolar, fotocopii, imagini după alburnul „Strămoşii
po1)oruiui român", lecturile după scrierile autorilor .mtici
(Crestomatia de texte pentru istoria României şi m:1nualul),
schemele recapitulative din manual, p. 32-33 ; GJ-71 etc.
Câ metodă de lucru a fost folosită conversaţia-dezha
tere. lucrul cu harta, cu textul şi manualul, explicoţia şi
testul de evaluare a cunoştinţelor.
Ră~punsurile elevilor au formulat concluziile apreciind
că isto1ia patriei este un izvor nesecat de învr\ţăminte si
de patriotism, că ea contribuie la stabilirea unui climat de
prietenie intre popoarele întn=~gii
lumi,
ne anqajeaz::t la
munc<l, ne învaţă să preţuim şi să iubim trecutul qlorios de
luptă al înaintaşilor şi marile cuceriri ale prezentului nostrn sociaJişt. Referirile sînt completate cu aspectele l~qate de
istoria Gorjului. De o de-nsitate mare sînt răspllnsurile elevilor date la punctul II din planul recapitulativ, nceste;i fiind
mijlocite de un bogat material de fapte, fenornen0 şi procese istorice care, bine valorificate, inclusiv prin inteqrarea elementelor de istorie locală, au subliniat ideea de existent~. continuitate şi civilizaţie geto-dacică, procesul de simwww.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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bioză daco··romană şi de formare a poporului romJ.n pe teritoriul aclual al patriei noastre, ideea fiind dezvoltală cu
prec<lderee la ultimul subpunct legat de formarea poporului
romiln şi a limbii române. ln sfîrşit, elevii au avut sarcina
de a uvidenţia civilizaţia strămoşilor
noştri in contextul
lumii antice universale, au apreciat încadrarea perfectd. a
culturii materiale şi spirituale a geto-dacilor şi romanilor in
ansamblul civilizaţiei avansate de activităţi, că întotdeauna
ph.mintul patriei noastre a fost un loc de răscruce, o punte
de le~13.tur~ între marile civilizaţii ale lumii antice.
Pe paicursul întregii activităţi mi-a revenit sarcina de
a şti s;i aleg, din ansamblul tehnicilor didactice, acele metode şi procedee de lucru adecvate momentuL1i respectiv
al lecţiei, de a conduce desfăşurarea lecţiei spre scopul pe
care l-am propus prin abordarea temei. 1n toate momentele
lecţiei, atît pentru sporirea eficienţei ei instrucUv-educntive, cît şi pentru stimularea interesului la elevi, am apelat
prin întrebări la folosirea elementelor de istorie locală, avînd ca 1 eper de lucru însăşi structura şi conţinutul
lucr<lrii „Atestări arheologice ale traco-geto-daci!or în judeţul Gorj", valorificînd din aceasta crîmpeie din istoria Gorjului rnenite a sădi în sufletul copiilor respectul pentru înaintaşii noştri, dragostea de ţară şi de locurile noastre natale.
A doua parte a activităţii s-a desfăşurat printr-o lecţie
la l\'1uzeul de istorie, după ce în prealabil am stabilit cu
muzeograful de serviciu un program comun de lucru pentru cunoaşterea reciprocă a sarcinilor - exponatele de ditre profescr, conţinutul şi scopul temei abordate de către
muzeograf. In cazul elevilor, aceştia au fost pre~-Jb.tiţi asupra scopului lecţiei, cerindu-le să urmărească atent în timpul exr·licdţiei elementele de istorie locală a Goqului <intic
în contextul temei de recapitulare desfăşurată ja clas2i. ln
aceiaşi timp li s-a cerut să urmărească formarea ideii d2
existenţă şi continuitate pe baza următoarelor întrebări :
- Care este vechimea societăţii omeneşti prin atestă
rile de:>coperirilor arheologice din judeţul Gorj ?
- Prin ce se remarcă civilizaţia traco-geto-dac:ică pe
baza rn.aterialului arheologic tridimensional pus in valoare
de expoziţia de istorie veche a Muzeului judetean Gorj?
Care sînt elementele decorative ale cermnicii dacice 7
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Prin ce se

deosebeşte

ceramica

dacică

de cea de

factură romană?
--- Ce a păstrat ceramica dacică din perioada romană
de la ceramica geto-dacică tradiţională ?
- Subliniaţi elementul roman în ceramica el<~ tip provincial în simbioză cu cea daicică.
- Remarcaţi dovezile arheologice ale con~inuitaţil aşa
cum apar ele în expoziţia muzeală ?

Intrebările au fost adresate tuturor elevilor astfel incit
fiecare să aibă interesul şi posibilitatea să urm~reascJ dtent ideea de existenţă şi continuitate pe teritoriul judeţului
Gorj.
111 muzeu explicaţia s-a realizat prin proiectarea unor
diapozitive reprezentînd cronologic istoria străveci1~ şi veche a României oglindită local prin mijlocirea exponatelor
ce demonstrează fiecare moment important al temei c.borJatc. Explicarea a fost însoţită mereu de dialog1il cu elevii.
evidenţiind acele elemente care
demonstrează
ideea de
existenţă şi continuitate a strămoşilor noştri. lu continuare,
după ce li s-a prezentat în mare expoziţia făcîndu-se
lr>gătura cu imaginile prezentate, elevii au avut posibilitatea
sil urmărească individual şi· să observe exponatele şi principnle!e probleme puse în discuţie. Ei au adresat şi întrehări de genul : Cum se explică existenţa celor două. tipuri
<ie castre 10mane în Gorj (de piatrti şi cu val rfo pd.mînt) ?,
Dacei elementul migrator a pătruns în judeţul Gorj şi sînt
atestări ale acestuia în judeţul nostru?, In ce m-:lsur<l populaţia geto-dacică a influenţat viaţa materială şi
spiriluaUî
romana în această zonă? Care sînt preocupările~ speciriliş
tilor la Muzeul judeţean Gorj pentru puneroa în valoare a
unor noi descoperiri ale continuităţii şi persistenţei elernPntului daco-roman în procesul de formare a poporu lu'. rom(rn
şi <1 limbii române?
In ultima parte a lecţiei am valorificat, prin r.Jspunsurile ek:vilor, întrebările adresate înainte de începerea viziil'i ln muzeu, reuşind împreună să punctăm princi1Jalelc
momente şi elemente de viaţă materială dacică şi romanii
în procesul de continuitate şi ele formare a poporului român
si a iimbii române. Am considerat necesar ca în final să le
~orb1~sc elevilor despre S?rnnificaţia ştiinţifică şi educativ<l
a muzeului ca instituţie de cultură, despre străd,rniile celar
care. făril preget, se ocupă permanent pentru imbog<lţirPa
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patrimoniu.lui muzeal cu noi descoperiri, expon."!t<~ şi
documente care să ateste prezenţa şi viaţa poporului rom6n
pe teritoriul patriei noastre. A.ceste vestigii ale trecutului
reprezintă munca generaţiilor anterioare lăsate nouă moş
tenire pentru ca şi noi să le transmitem urmaşilor noştri.
Aşddo.r, elevii au avut posibilitatea să-şi funtlamenteze
citeva idei esenţiale despre istoria multimilenară a poporului nostru, creindu-şi baza necesară studierii mai departe a
proceselor şi fenomenelor de istorie medievală a Romdniei.
ln final, unul dintre elevi a propus, pentru şedinţd cercului de istorie, un concurs şcolar avînd genericul .,Sînlem aici dintotdeauna". S-au mai propus şi alte acti vil~iti legate
de evocarea personalităţii marelui rege Decebal şi de cunoasterea altor vestigii ale antichităţii pe teritoriul judeţului Gorj.
Dia experienţa acţiunilor iniţiate şi desfăşurate pînă in
prezent, se poate desprinde concluzia că faptele, fenomenele islorice devin mai „vii", mai bine înţelese. Atît la lec~ie cit şi la activităţile amintite aici, participareC1 elevilor
a fost marcată de curiozitate şi interes, de motivaţie şi iniţiativă. Toate acestea contribuie la formarea atitudinilor şi
conduitei lor patriotice, cu condiţia să-ţi stabileşti bine oiJiectiYele, metodele şi procedeele de predarea-învăţarea
lecţiilor de istorie.
Go1jul oferă deci multe elemente de istorie cu posibilităţi multiple de folosire şi integrare în cadrul lecţiilor amintite. Metodica folosirii lor are un caracter complex, cuprinzînd o gamă variată de procedee, începînd cu simpla
indicare a faptelor de ordin local, continuînd cu conducen·a elevilor spre descoperirea, prin efort intelectual propriu, a unor adevăruri noi în contact direct cu vestigiile :Irninti te în cadrul vizitelor şi excursiilor, iar de aici 1:jungînd ld activitatea independentă teoretică
şi practică. pe
care ei o probează în cadrul cercului de istorie Snu prin
activităţile directe la faţa locului.
Aşadar, elementele de istorie locală îşi realizeaz<l funcţia instructiv-educativă prin activitatea comună a profesorului cu elevii. Iar prin mijlocirea activităţii proprii, elemE-ntele de istorie locală, acţionind pe fondul istoriei naţio
nale şi integrindu-1, aduc o contribuţie însemnată la dezvoltarea multilaterală şi armonioasă a personalităţii elevilor,
contribuie la îmbogăţirea spiritualităţii lor.
302

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

Expriminci.u-mi convingerea că n-am putut epuiza toate
problemele- mai ales de metodică - pe care tema le riclicil, consider totuşi că mi-am adus o modestă contribuţie
la explorarea acestui dificil subiect de istorie veche a
Romfimei, cu referire la judeţul Gorj.
Lucrarea de faţă poate sta la dispoziţia profe5orilor de
istorie pentru a-i ajuta în predarea cunoştintelor respective
la istoiia veche a României. Ea poate fi valorificaUi şi în
c.::tdrul unor simpozioane, sesiuni de referate şi comunicări
-;tiinţifice, la activităţile ce se organizează sub errida Univers! tă~ii cultural-ştiinţifice sau cu alte prilejuri.

NOTE:
N:colae Cea1.i'Şescu, România pe drumul construirii societJ.;li sociall~le
mullllaleral dezvollale, voi. 13, Ed. pol., Buc., 1977. p. ll7.
C.r:uore Uredle, Letoplse!ul Ţării Moldovei, Ed. P.P. P'lnaitc-scu, Eclit.
pentru literatură şi artă, Buc., 1954, p. 57.
;, T ~ti:lnciulescu, Probleme privind materializarea istoriei, falit. ,Jid. ~ i
!Jedago~J[că, Buc„
UJ78, p. 32.
1
Nicoli!e Ceau~e~cu, România pe drumul construirii socwtălil sociali~te
multilalcraJ dezvollale, voi. 6, Ed. pol., Buc., 1972, p. 42:1.
5 Nicoliie C"aui;e'>cU, Expunere la Congresul Eclucattei politice şi
al
culturii stciallste, Ed~ pol., Buc., 1976, p. 47.
1

1'

ILlde1,;

1

Elena Todea şi Mircpa Todca, Folos!rea vclrel 1'torice luc;lle in predai ea Istoriei, Revista ele pedagogie, nr. 4, 1974. p. l'i.
'!\: co!.,c Ceau~escu. Expunere la Congresul Educaflel politice ~I cultu.
rli soclall~te, Ed. pol., Buc., Hl76, p. 47,
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OMAGIU SCULPTORULUI ROMÂN
CONSTANTIN BRÂNCUŞI
J. BRANCUŞI, THALIA ŞI TERPSICHORA
BARBU BREZIANU

Se ştie că Brâncuşi îl venera pe I.L. Caragiale„. ,.!mi aduc aminte - scria el prin 1931 - cu ce nerăbdare aştep
tam. pe vremuri, să apară articolele lui...". Şi, mai departe el
mZlrturiseşte că era gata să-i înalţe un monument „o lucrare ele mare ispravă'' - la Ploieşti, „ca o datorie de multum re pentru spiritl'.! lui" ... Numai lipsa de înţelegere a unor
cadre rlidactice locale a dus la nesocotirea acestor intenţii.
Tot alît de bine se cunoaşte şi faptul că la Paris, unde
Brâncu.;;i a trăit mai bine de o jumătate de secol, a făcut parte încă din 1905 din „Cercul studenţilor români" -- şi ulterior. din „Asociaţia de prietenie română". Atit în ambianţa
„cercului" studenţesc, cît şi în întrunirile celelilalte asociaţii a românilor din capitala Franţei, artistul i-a întîlnit şi i-a
cunoscut pesemne şi pe tragedianul Eduard de Mtl'l. şi pe
Tony nulandra şi pe Maria Giurgea, dar mai cu seamă pe
Marioara Ventura. Reprezentanta, „societara" noastră la Comedia Franceză mărturisea a fi fascinată de geniul scdptorului. II vizita frecvent la atelierul din Impasse Ronsin. Şi,
nu o dată, l-a invitat la spectacolele „Teatrului lui l\foliere''.
Iar spre a-l convinge, pleda, cu argumentul că, acolo pe scenn, „se întîlnesc toate artele, inclusiv sculptura. Atitudinile,
9eslllrile actorilor - susţinea tragediana - „sunt sculptură
viP", „Nu vie, fato" - a răspuns cu îndărătnicie Brâncuşi -- ,.sculptură proastă" .... Artistul nu se împăca ele fel
ru ~tilul de joc al vremii, cu atitudinile şi gesturile grandilocvente ale comedienilor : „Nu-i nimic din ce ar trebui să
fie personajul jucat. Şi nu-i nimic cu adevărat frumos sculptural"1.
!vfult mai tîrziu, spre finele vieţii, la prima întrevedere
cu Eac:en Ionescu, (aşa cum reiese din relatările academicienutun, Brâncuşi se arăta la fel de „frondeur", sr:rnnînclu-i i
„--- Nu pot 5'ă sufăr teatrul. N-am nevoie de teatru ... M-afaniseşte l Şi eu îl detest, m-afaniseşte şi pe min~. De-aia şi
scriu teatru, ca să-mi bat joc de el. El mă privi cu ochiul
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său cie bătrîn ţăran viclean, neîncrezător" -

cum i se pliruclra.maturgului 2•
Dm dacă sculptorul nu iubea prea mult spectdcoJele 'declamatorii (stil Comedia Franceză), ori pe cele tdctlc~. bulevardie~e îndrăgea în schimb lumea larmaro~cdor ca. ~l
tra~ri-comedia circului. Nu o dată, - împreună cu fratP.le dC·
~orului Al. Marius, cu poetul Ilarie Voronca, el intra în
sa la „Emplre" ca să aplaude recitalurile virtuozului clovn
elveţian Grock (1880-1959), a cărui fotografie tron.1 tn a·
telierul sculptorului. Ori colinda, cu Fernand Le9er, panorrrnwle de prin bîlciuri, unde se şi „impoza".
Prea puţin cunoscute au rămas însă contact~le lui Brâncuşi cu spectacolul muzical. ca şi prietenia Iul cu
Feodor
Şaliapin, cu Paul Robeson şi îndeosebi cu Maria Tănase.
Nu mai puţin ignorate sînt şi încercările sculptorului de
a se apropia de inefabilul spaţiu coregrafic, - apropie.re
prileţuită în primul rînd datorită prieteniei sale cu compozitorul francez Erik Satie (1866-1925\, cel care-i spune că
.. eşti cel mai bun dintre oameni, ca Socrate, căruili ii eşti,
desiqur, frate!"
SatiE.• a fost catalizatorul şi acela care l-a antrenat în
mişcarea artistică din Parisul anilor 1909-1925. ln felul acesta Brâncuşi s-a apucat să confecţioneze pentru baletul
C.vmnopedies, un costum şi două coafuri conice : prima. un
fel ele coif ţuguiat - amintind de gluga Vrăjitoarei sale. -·std'l.pQns dp un alt coif mai mic: cealaltă era compusă din
dou;:J ceinuri vărgate, fiind fixate în stinga şi în dreapta capul11i. ln această costumaţie urma să apară sora scnlptoritei
Trina Codreanu: Lizica. Dar --'-nu ştim din ce pricini ·- spectacolui cu Gvmnopediile lui Satie a fost contramandat, balerina mărninindu-se s?î dănţuiască doar în atelier. prinire
scnlpti11 i.- avînd drept „podium" una din mesele brâncuşie
ne ·- (moment imortalizat într-o serie de imagini, executak dcoootrivă de ingeniosul artizan).
Trebuie spus că ambianţa atelierului era desăvfr5ită.
orîncluită fiind ca o adevărată scenografie teatrală : fiece
~culptur ă, fiece soclu sau piesă de mobilier avîndn-şf bine
fixat locul şi distanţa într-un spaţiu anume creat.
Brâncuşi a fost propriul şi admirabilul reqizor al operelor sale. Si el iubea anumite spectacole. De pild<l este mai
mult ce1 sigur faptul că se număra printre spectatorii acelor
v0stite „Ballets russes de Serge Diaghilev" - care au jucat
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un rol unic chiar şi în evoluţia ulterioară a teatrului. Să nu
uităm că Erik Satie bunul său prieten era .J.utorul muzicii
baleteJor Parade şi Jack in the Box. După cum avem certitudinl'a 'că BrâncuŞi a fost de faţă la 15 iunie 192-1 la premiera baletuiui de mare succes Mercure care a avut Joc
la „Th"-âfre cl'e la Cigale".„ Se mai găseau atunci în sal:L
Ann;t Brancovan, contesă de Noailles, Henri Matisse, poclul
dadaist Tristan Tzara-, Elena Soutzo şi soţul ei. scriitorul
Paul Morand ş_i mulţi alţii. Din amintirile compozitorului
Marcel Mibalovici aflăm că, la acest spectacol, Brc!ncuşi,
ad1'nirind decorurile ce purtau semnătura lui .Picasso şi în
cadrul cărora se_ desprindeau „capete ovale fără ochi, nas
sau gnr~", i-a ·şoptif lui Mihalovici: „Vezi
cum mă imită
pină Şi Picasso. Şi rîdea, zicîndu-mi astea' 1J.
Este de asemenea bine ştiut faptul că scenografia majorităţii baletelor lui Serge de Diaghilev care au marcat
.;tin canon în epocă" - a fost girată de cei mai mari cutezători. pictori ai vremii Picasso, Braque, Sonia şi Robert
Delaunay, Ernst, Matisse, Miro - mai toţi prietenii şi cole!Ji de-ai lui Brâncuşi.
Rotindu-se în identice cercuri, frecventînd ;iceleaşi săli
de. spt'ctacol, aceleaşi bistrouri şi cafenele, - sculptorul s-a
lnUlnit şi cu primul balerin al ansamblului Diaghllev, cu Serge Lifar (1905-1986). Confesiunile ace.stui vestit dansat:>r,
consemnate cu ani in urmă, pe colţul unei mese, într-un bar
din faţa Operei, de către ziaristul Paul Teodorescu ·- sînt
iev1.~latorii . „Prietenia mea cu Brâncuşi a început după primu·! r;\z.boi mondial.„ li iubeam arta. li urmăream cu încredere creatia. Aceasta încă din anii cînd nu eram cunoscut
în -rindurile avangardei artistiee„. I-a plăcut capul meu, conşicle.rind că are forma oului şi m-a rugat să-i pozez. li pozaui, pe alunei, lui Kandinsky; pe care-l consider-:im echiYaIenti1l lui Brâncuşi în pictură. Configuraţia capului meu l-a
inter~~sat atît de mult, incit nu m-a lăsat pînă ce n-a făcut
un întreg şir de ouă. Toate variantele oului, ieşite din milnile lui au fost lucrate după acest. cap. Zile de-a rinei ul am
petrecut in atelierul lui. Stam nemişcat, dar nu simţeam
niciodată oboseala. Cu vorba lui domoală, magic<l, îmi spunu ce este caracteristic artei româneşti, de p.Jrcă "1VC1:1m
înaintea ochilor minunatele porţi sculptate în lemn ale ţă
ranilor olteni.
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Mi-a creionat figura şi mi-a făcut portretul în pămînt
an. 5i astfel. fiindu-i model. ore întregi, mi-a fost d:i.t să contrilmi Jrt ceea ce el a numit Inceputul lumii". 4
Brâncuşi l-a cunoscut şi pe Rolf de Mare, animatorul baletului suedez (reprezentate în aceeaşi operă la Thecitrc des
Chnmps-FJ.ysees) care nu o dată i-a vizitat atelierul. achiziţionîndu-i un asemeneea ovoid din marmură albă : Noul năs
cui - astăzi un punct de atracţie al Muzeului dl~ Artă modernă din Stockholm.
In august 1929, Diaghilev, cel care purtase în lumea întreagă faima „baletelor ruse", se stingea din viaţii la Venetia. Purtat într-o gondolJ. acoperită de văluri cernite şi
ciucuri de aur, urmat de un convoi de luntre în care îl petreceau discipolii şi admiratorii - el va fi înmorm!ntat în
insula San Michele, între chiparoşi, izme şi dalii„. Tar Lifar,
în clorinta de a păstra masca mortuară a maestrului său, va
apela la prietenul Brâncuşi (fig. 1). Şi sculptorul nu a pre-

getat. Ca şi atunci cînd cioplise versurile lui Apollinaire şi
lespedea lui Douanier Rousseau, sau cind, altădată, tăiase
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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piatra funerară a fostei saie ucenice Sanda Polizu-I\licşu
n,e~t_i (soţia romancierului Joseph Kessel) mîinile meşte
şugarului de data asta avea să desprindă efigia din urmă a
core~Jidului, creator al unuia dintre e:ele mai importante
~venimente artistice ale secolului XX.
~,'.fasca lui Serge Diaghilev ar fi rămas
dacă, iL 1954, la Edinburgh, Lifar nu ar fi

poate tăinuită
prezentat-o la
Forbes House cu prilejul primului omagiu adus artistului
rlisp1rut: .,The Diaghilev Exhibision", piesa figurinei în cat~logul expoziţiei sub numărul „451 ".
Trei ani mai tîrziu, în 1957, - anul
dispariţiei lui
Constantin Brâncuşi, - masca este din nou văzulâ la Paris, în galeriile Charpentier în expoziţia „Danse et Divertlsmeni" ~ub numărul „367", şi ulterior, la Strasi)ltr<J,
în
~ 959. în cadrul unei alte manifestări comemorative
Diagilev. în catalog figurînd la numărul „5CH" şi ieprodusă fiind pG o întreagă pagină (planşa nr. „127"). In fine. în 1972,
reîntîlnim lucrarea la Paris în galeriile Muzeului Galleni.,
fiind o dată mai mult reprodusă (sub numărul ,,:jOJ" ·- cu
menţiunile exprese că această mască a fost cum
stă
scris ·- „moule" et „taille" par Brancuşi" (1929) - fopt ignorat pînă aci de către toţi exegeţii sculptorului !
Astfel pe ultima filă a partiturii vieţii lui Diaqhilev -Ic:. intersecţia tuturor artelor - se cade să însci"icm şi numele rneşterului Brâncuşi care s-a apropiat cu <;merenie de
t.răsXt111ile împietrite ale animatorului f2cricului univers core~Jrdlic nemurindu-i chipul.

NOTE:
1
l

~
t

Vintilil Rusu Sirianu, - Vinurile lor, Edit. pentru Literatură şi Artii,
l'JG9, pp. 53, 55, 56, 69, 71.
Eugene Ionescu -, Notes et contre-notes, Gallimard, Paris, 1!J62, p.
2';4.

Marcel Mihalovici - Amintiri despre Enescu, Br3.ncuşi ·11 aIU prieteni,
Eclit. Eminescu, Bucure~li 1987, p. 120.
Paul Teodorescu - La Paris cu Serge Lifar, in Colocvii, 1371 lllartie,
p. 21.
.
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2. COLOANA INFINITA ŞI PASAREA

MAIASTRA

ION SEGARCEANU
Prima „lecţie" despre Brâncuşi, prin care mi s-an relevat ndevăratele dimensiuni ale marelui artist romrîn. a
fost aceea a lui Petre Pandrea, ţinută în faţa colectivului
redaction::il în cadrul căruia profesam ca ziarist începător.
,.Pandmul de pe Olteţ" cum obişnuiam să-i spunem. invitatului nostru cu studii şi diplome în străinătale, lucra în
acea pericadă cu asiduitate la cartea dedicată veneratului
său prieten mai vîrstnic, care a văzut lumina tiparului în
1967, la Editura Meridiane, sub titlul „Brâncuşi - amintiri
!;i ex·2qeze". Mi-am notat atunci, alături de multe ,altele,
una 1lin exprimările memorabile ale învăţămîntuld cu fiuur<l clasică de haiduc, încadrată de o pereche de mustăţi
stufoase, uşor înspicate şi cu grai dens în vocabule 11eaoş
olteneşti ; „O cobiliţă sta permanent pe umărul lui Brâncuşi -- cobiliţia realismului lucid şi a muncii pilduitocire şi
mîntuitoare. Pe alt umăr se afla mereu
aşezată o pasăre
miiiastcă : pasărea aspiraţiunii spre infinit
şi perfc•cţiune.
Am zărit cobiliţa şi am contemplat pasărea măin.str~i în mai
mult0 versiuni la Paris, în Atelierul din Impass0 Ronsin".
Sorţii au făcut ca peste cîţiva ani, în vara lui 1971, să
poposesc pentru un timp în capitala Franţei. Una din prim~~le ~riji a fost aceea de a vizita Muzeul de ctrtâ mod0rnă. din apropierea Arcului de Triumf, care adJ.poslea,
la
Ioc c.le cinste, vestitul atelier al lui Brâncur,;i, desprP c;;irc
ne vorl>ise cu atîta evlavie Petre Pandrea, cel ulintctt
de
„neica" din Hobiţa cu tandrul apelativ de „nepoate". A fost
pentru mine ca o pătrundere într-un univers farit :stic al artd C1totputernice, copleşitoare. Covieţuiau aici, înqernănate
prin iscusinţa mîinii şi căldura sufletului ingeniosul11i fiî.urnr român, cîteva din creaţiile sale nemuritoare, ca.re i-au
purtat în lume fapta de nou demiurg al sculpturii. O cruiatidă., o muză adormită, o focă, un cap de copil, o altă muză adormită, cîteva variante de cocoşi în ghips, un profil
sofisticat de fată etc. - toate integrate unui decor autentic românesc, reprezentat ·cte vatra cu marele ceaun în mijloc. cuptorul şi soba spoite cu var, poarta sculptam
din
trunchiuri de copac, divanul, scaunele rustice, fii:r<istraiele,
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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topoarele şi cclelaite unelte de cioplit în lemn, marmor:J.,
bronz şi alte materiale. Intre ele, impunătoare, dou<l coloane romboidale ţîşnind vertiginoase spre inalt, q<ita part:ă
să spargă tavanul, şi o pasăre,
în arcuire zveltă de zbor,
ca o rachetă strălucitoare, prin infinitatea spaţiului. Iată
descrierea poetică a atelierului original, realizaLl. de
un
„martor ocular" francez - Raymond Queneau : „O păsărui
că ro 1.unctă ca un măr / o pasăre -filiformă/ un coco5
de
îr.ălţirne t:normă / peste atelierul lui Brâncuşi / işi iau zborul s~i r.,lEce / din Paris, Impasse Ronsin unsprezece / şi
s~-nnlţd. să dea / bineţe lumii / al cărei ou zace acolo
/ noul nă~cut rotund ca un măr / Coloana fărd sfîrşit foca
/ ori lebăda ori jivine de noapte / rămîn ţintuite în soarta lor / pe care le-o supraveghează cu seninătctle o fată/
sofisticat&„.". In toată armonia şi atmosfera unică a 3cestui ate>lier, strămutat astăzi în incinta Centrului
Cultural
Pompiclou din Paris, întrezăream acea invizibilă „cobiliţă" şi
„ in;iiastră" de pe· umerii celui pornit din inima
Gorjului
pe c.J.ri"lrile lungi ale visului, în temerara av(ntur<l a creaţiei. a artei, a gloriei„.
D·~ la Paris la Tîrgu-Jiu n-a fost decît o distanţă
de
citP.Va silptămîni. Ştiu : drumul ar fi trebuit să fie făcut în
sen~ invers, dar s-a întîmplat să cunosc minunile din capitala ţinutului gorjean după ce luasem cunoştinţă ce ele pe
alte c3i, adică prin intermediul expunerilor, al cărţilor, ol
albumelor, ori prin al celor văzute în Muzeul de artd. moc!ernă din metropola pariziană. Traseul de la Poart,, s~l.ru1ului li 1\-iasa tăcerii din somptuosul parc de pe malul repedelui rîu şi de aici la avîntata Coloană infinită din spaţiul
vNde 5i însorit ce i-a fost rezervat a constituit pentru mine
un itinerariu al celei mai acute, mai profunde ~moţii artistice. l'imitoarele creaţii brâncuşiene, încorporînd în
ele
atita inventivitate şi filosofie, mi se impuneau ca nişte complexe alegorii, ca nişte expresii mitice de inepuizabili: semnificaţii, lucrînd în egală măsură asupra vederii şi mintii.
Acolo, în faţa genialelor întruchipări sculpturale, am
inţelf's pe deplin entuziasmul îndreptăţit al italianului Mariano Hafli, care îndemna : „Duceţi-vă în Oltenia lui Brcincuşi.
la Tîrgu-Jiu, locul de unde pasărea gîndurilor sale
şi-a
desprins minunatu-i zbor („.). Duceţi-vă" la Tîrgu-.Jiu, un~e
în· liniştea caracteristică satului românesc, în verdele padurii, nu departe de rîul zgomotos, în corespondenţă
cu
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acea natură pe care el a avut-o continuu prezentil în clipele lui de travaliu, se află un complex de opere unice şi
atît de drag artistului, opriţi-vă aproape de Masa tăcerii (.„),
aceastd. masă cu douăsprezece scaune în jur, Cdre-şi
aş
teaptă în Yeacuri tăcuţii ei oaspeţi. In sfîrşit, ridicati
privirea să admiraţi Coloana fără sfîrşit : o s-o vedeţi dreapt:'i. 1111 lovindu-se de cer, ci înălţîndu-se către el, acolo unde concetiitenii săi au vrut-o, ca să amintească de
cei
c~izuti în primul război mondial". Acolo, la piciodfele monumeatalei Coloane, amintind în mod izbitor de
celebra
Colnnmă a lui Traian obelisc al începutului ~i durc1bilit<lţii noastre ca neam-, am trăit prima contaminare, prim·1
transfi~rurare lirică, acea comuniune de gînd şi simtile care
a ~p~nerat embrionii viitoarei poezii. Şi versurile s-au înfiri.pat parcă de la sine, reluate mai tîrziu şi cize!atc- pma
la for:na si sensul rîvnit al poemului : „Flacără / a pămîn
tului românesc : stele deasupra-i / înalt se rotesc.// Urcă
mpletite prin trupu-i / izvoarele / să se-nfrăţească-n lumină I cu soarele. /I. Păsări în
zbor avîntat I o m<lsoară,
/ cin tecul lor - lamură vie-n triumf I peste ţarii. I! La temelia coolanei - flacără / Eu, / fiu şi stăpîn al pumîntului
;neu ...
Poemul se cerea împlinit prin alt, sau alte poeme. CC:'l
c.l P<lsării Măiestre era inevitabil. Era, aş zice, impNios.
Allrnmele, apărute la noi sau aiurea, îmi aduceau de fierar'! dată în faţă, atrăgîndu-mă ca un nucleu luminos. motivul aceld. obsedant al inegalabilului artist romZlll. ;vrn.iastrn
-- cletectabilă în folclorica „pasăre f'iră somn" din gr~iclind
lui Inn - are, după afirmaţiile unor exeqeţi, pesl\' 30 rle
'arL1r,te -· o permanenţă de-o viaţă, d5ltuită ~i şlefuiti'i în
m;mnor?i, bronz şi aur. Ea a constituit, în ţară $i ît1 str::'ttate, Lc:-ma multor cercetări de specialitate şi tez(~ de doctorat. Dintre toate acPste variante, cea care a produs asupra. mea 0 adevărată fascinaţie, prin asocierile pe C9.T<~ mi
le sur1era, este Măiastra din 1923 (reluată într-o re;ilic~i clin
1940). Eliberată din inerţia. şi nefiinţa marmorei. pas~h=-a o.n~asta îşi sprijină avîntul pe un soclu care aminteşte
ele
modulele Coloanei infinite. O fuziune discretă, L~M fireasd.
s-a realizat astfel între cele două motive fundamentrt!c, plur iv alP:1 te. Legătura dintre ele este consfinţită prin aceastii
inspirnt!i îngemănare, care dă zborului graţie. încredere şi
aşa cum m<lrturisr'!ş0 nemărginită perspectivă. Se ştie www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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w Petre Pandrea în cartea sa - că Măiastra străjuia atelierul .Jin Impasse Ronsin 11, zveltă, luminoasă, cu elanul
ei spre înălţimi, alături de Coloana infinită, în mai multe
varidnte şi materiale. In viziunea autorului, Br:lncuşi ,,sta
între columna aspiraţiei, abstractizantă spre infmit şi
p5sarea măie:1stră a zborului iubirii". Adică acea .. p<tsăre ideală ca un spirit" cum o vedea Alain Bosquet. De altfel,
Britncuşi însuşi exprima: „Toată viaţa mea am căutat
esenţa zborului. Zborul ce fericire!" Erik Satie, motivîad
absenţa sculptorului de la întîlnirile prieteneşti la
cafem~..i
sau ceuaclu, nota că „pasărea măiastră l-a lui::lt în najn
sa··. sut liniind prin această persistenţă, pînă la dominare, a
temei predilecte. O interpretare a ei este cea comunicată
elf:! sculptor lui Petre Neagoe, autorul celebrei câ.rţi „Sfîntul
din Montparnasse" : „Pasărea este un simbol :i.l zborului,
care eliberează pe om de limitele materiei inerte. Aici, am
avut de luptat cu două probleme. Trebuia să arăt în formă
plastic~ sensul spiritului, care este legat de materie. Concomi_tent, trebuia să fuzionez toate formele într-o unitate. Chiar
formele contrrdictorii trebuie să se modifice într-o nouă unitate finală. ln filosofia mea asupra vieţii, separarea materiei
de spirit şi oric fel de dualitate este o iluzie. Duhul şi lutul
formează o unitate. Prin acest oval al trupului păsării, eu am
separat şi am combinat două mişcări imperioase - una deasupra ovalului şi alta, dedesubt. Mă întreb singur : cum trebuie să balansez formele pentru a da păsării un sens al zborului fără efort? După cum \·edeţi, am reuşit cumva ca pasă
rea să plutească, dar n-am fost capabil să fac oa pasărea să
zboare'·.
Receptarea Măiastrei de către spiritele comune sau cultivate s-a făcut în diversele chipuri, mulţi admiratori rostindu-se, pe m<lsura priceperii lor, asupra ei. O înţelegere potenţată de virtuţile filozofice ş; mijloacele poetice de care uza
ne-a oferit-o Lucian Blaga, iniăţişînd „motivul" în multitudinea semnificaţiilor sale : „In Yîntul de nimeni stîrnit / heratic
Orionul te binecm:întil / Hicrimîndu-şi deasupra ta I geometria. înaltă şi sfîntă ( ... ) Pasăre eşti ? Sau clopot prin lume
purtat? / Făptură ţi-am zice, potir fără toarte, / cîntec de aur
rotind / peste spaima noastră de enigme moarte ( ... )".
In această febrilă, pasio1rntă căutare a profundelor sensuri ale miraculoasei imanini concepută de Brâncuşi - acest
„le Mallarme de la sculpture", cum îl 'definea Louis Guillaume
0
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- s-a produs şi încercarea-mi de a transpune din spaţiul
sculptural al semeţului său zbor în cel metaforic al poeziei
simbol etern - dăinuitor Dl Păsării Măiastre : Idee si').getînd
în zbor prin spaţiu, f Teluric dor de limpezimi albastre, / De
veşnic cutezat urcuş -- nesaţiu: / Acesta-i tîlcul Păsării Mă
iastre ! ... / / Bă tind văzduhul cu aripi de foc, I Ţîşnind înalt
-- simbolică minune - I Cocoş, vultur şi phonix la un loc /
In arcuire zveltă peste lume. // Va dăinui-n sublimul ei elan
Căci fu gîndit<l aievea, pe-ndelete, I De mina celui mai artist ţăran / Pe care:> n<'arnul românesc îl 'dete ....
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3. CN CLASIC AL ARTEI -CONSTANTIN

BRANCUŞI

dr. ION MOCIOI
Magician al formei sculptmale, C. Brâncuşi a plecat de
al tradiţiilor artei noastre, pentru a le treuniversalitate, în nemurire, semnînd cu forma oului uiceputul unei noi ere în artă. A lăsat o c1,ntinnă
sărbătoare a mintii şi inb1ii în marile muzee de pe toate meridianele. Domină secolul XX cu poeme ale vieţii genuine, înfierbîntată în piatra de rîu, marmura nobilă, lemnul şi bronzul sculptate cu mîn9îiere.
Culme de referinţă pentru toate veacurile ce vor urma,
Brimcuşi rămîne exemplul unei trude artistice neobişnuite. Ca
deschizd.tor de drumuri în sculptura modernă, s-a format îndelung, trecînd prin ani grei de muncă, de meditaţie asupra
moştenirii artei populare. de înţelegere a evoluţiei artei româneşti şi universale. Pînă la a realiza, în 1907, la vîrsta de
31 ani, într-o nouă viziune modernă lucrarea „Sărutul", a învăţat meşteşugul popular al sculpturii în lemn, în 1894-1898
la Craiova, tehnica şi limlrnjul clasic al sculpturii în 18981901, ld Bucureşti şi, în 1905--1907, la Paris, avînd maeştri
recunoscuţi, pe Vladimir Hegel şi Ion Georgescu în ţară, pe
Antonin Mercie şi marele Auguste Rodin în străinătate.
La Şcoala de meserii clin Craiova, a devenit un neîntrecut meşteşugar, dar şi un artist cu reale şi evidente calităţi.
De la rame, casete şi mobilier de lemn, a trecut la crearea,
în stil academic, a unor portrete din suita cărora amintim
„Portretul lui Gheorghe Chitu'' ( 1898). In perioana începuturilor, la Bucureşti, şi-a continuat exerciţiul cu busturi, reliefuri şi mici statui, începînd cu portretul lui „Vitellius" ( 1898)
şi sfîrşinel cu „Portretul lui Ion Georgescu-Gorj.an" ( 1902) şi
„Portretul generalului Cdrol Davila" (1903). La Paris şi-a continuat studiile cu încercări în stil roelinian - „Cap ele tînără
femeie", „Cap ele femeie", „Cap de bărbat cu barbişon" şi, celebră între acestea, „Or~1oliu"' ( 1905). Abaterile de la stilul
rodinian în opera lui Brâncuşi datează din 1906 şi se reqă
sesc în ciclurile ele portrete „Bust de băiat", „Cap de copil"
<;>i „SuoJiciu'', cit şi în „Cuminţenia pămîntului".
Incercările de înnoire ale portretului clasic continuă şi în
alte lucrări - „Portretul pictorului Dărăscu", „Portretul lui
G. Lupescu", „Po;tretul birtaşului Chartier", „Adolescentă",

acasă ca purtător
ce, odată cu el, în

Jl6

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

„Portretul lui Petre Stănescu' şi „Rugăciune", 'clin 1907, exprimă convingător hoUirîrea artistului de a se rupe de arta
lui Michelangelo şi Rodin. Pentru o lucrare numită „Cap de
fată", artistul foloseşte o nouă tehnică de lucru, aceea a „tă
ieturii directe'' !n piatră.
Următorul pas a fost al Tea)ei independenţe creatoare, al
detaşării de înaintaşi printr-un efort neobişnuit de intens pentru inovarea unor noi forme în a'rta sculpturală. Descoperirea
unui drum propriu în sculptură însemna o nouă înţelegere a
artei, esenţializarea şi înţf_Je~1erea superioară a vieţii transfi,..
gurate de un limbaj specific formelor sugestive, metaf<;>rizate.
„Sărutul", din 1907, simbol complex al vieţii şi morţii, al dragostei şi prieteniei. al dăruirii şi datoriei, aduce un inedit ra~
port între artă şi rP<11itate, o nouă viziune a lumii.
Brâncuşi avea sd. insiste, intre 1907 şi anii tîrzii ai senectuţii, asupra cîtnrva teme, dedicîndu-le tot atitea cicluri de
opere în can~ lucrările evoluează tot mai mult către simplificare şi esenţializare, astfel ca obiectele lumii reale transfigurate să-şi păstreze doar o trăsătură prin care să fie recunos„
cute, dar să sugereze „infinirea". Sub un astfel de generic a
meditat asuprn fC'nomenelor importante ale vieţii în ciclul de
opere „Sărutul", care culminează cu „Poarta sărutului" din
ansamblnl de 1<1 Tîrgu-Jiu ( 1937-1938) şi „Piatră de hotar"
( 1944-1945) ; a ilustrat zhorul într-un ciclu al „Păsărilor" ...
- „Măiastra", „Pasărea de aur" şi „P1asăre în văzduh", _în cîteva zeci ele variante şi VPrniuni - ; a preamărit învingerea
teluricului. în lucrări cn „Peştele" şi „Broasca ţestoasă" şi puterea omului 'df' a crea, în opere ca „Regele regilor" şi „Cocoşul"; n slăvit !rumuseţE>a -·în „Domnişoara Pogariy", „Negresa albă", „Micuţa frm:ţu7oaică", „Eillen" şi alte portrete
celebre - şi miracolul naturii - „Leda", „Foca", „MiNicolul", „începutul lumii", „Prometeu" etc. Fără a retine toate
titlurile operelor ovoidale. de la „Muza adormită", „Danaida"
si „O muz<l" pînă la diferite „Tors"-uri şi alte portrete ori
sculpturi cu forme deschise sau arhitectur,ale, reţinem că prin
toate aceste forme Brâncuşi a creat o poetică a sa.
To:ite te~ele şi formele artei brâncuşiene se regăsesc în
Ansa.mblul sculptural de la Tîrgu-Jiu, chintesenţă a artei morlerne. Pe pămintul stritbun. în apropierea Hobitei p_ărinteşti,
si-a desilvîrşit !eqilmîntul cu ţara, construind ultimul său dialoq artistic cu lumea. Ansamblul sculptural, sinteză durabil~
a întregii lui vieţi creatoare, cel mai important monument al
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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artei româneşti din toat~ Hemurile. Chiar dacă trupul i-a ră
mas departe de ţară, Hr{111cuşi vieţuieşte cu noi, aici, la „Masa tăcerii", lu „Poarta sărutului'', la „Coloana fără sfîrşit", în
1~1rgu-Jin şi în casa-i de pe ll1striţa gorjeană, limpede în unduire. ca privirea lui.
Efortul de cunoaştere şi evaluare a patrimoniului artistic
brâncuşian emană de-a lu119ul a opt decenii şi a continuat în
acest an prin strădaniile cercetătorilor de a-i etapiza perioadele de crei!ţie. Din 1907 pînă în 1957, de-a lungul celor cincizeci de ani <lf> febră creatoare, pînă la .ultimile lucrări aflate
în atelier, operele r.rnrelui artist român s-au regăsit în 179
expoziţii şi Li colecţii din întreaga lume, în presa din toate
'ările şi în cîtevd. studii fără pretenţii 'de cunoaştere exhaustivă. ln ultimele trei deceni;, informaţia bibliografică s-a ridicat la peste 3500 de titluri şi cîteva zeci de mii de pagini,
iar opera lui Brâncuşi se cunoaşte tot mai mult.
ln 1939·, după infonnaţiile lui Petre Pandrea, se ştia că
sculptorul. prieten ;;;l acestui cercetător, ar fi creat 720 opere.
Prima m<mografie importantă dedica.tă sculptorului în ţară,
semnată de Mircea Deac, eva:ua în 1966 creaţia brâncuşiană
într-un catalog cu 280 lucrări-sculpturi. Mai recent, în 1982,
cercetătorul gorjean Emanoil Popescu a publicat un tablou
sinoptic cu 474 lucrări, însumind sculpturile şi desenele lui
Brâncuşi. !n străinătate, se cunoaşte, după o monografie din
1967 a I:ui Sidney Geist, un alt catalog cu operele brâncuşiene,
care cuprinde 254 lucrari sub 204 titluri. Nu exist31 o unitate
de Yederi asupra întregului patrimoniu al artei brâncuşiene,
cercetarea exhaustivă tiind îngreunată de răspîndirea lucră
rilor pe tot globul. ln paralel cu cercetarea biografiei artistului şi a succesiunii cronologice a creaţiei lui, în acest moment
se poate aprecia m.ai bine patrimoniul brâncuşian, care cuprinde, după investigaţiile noastre, 561 opere, din care 410
sculpturi şi 151 desene.
Un. nou pas în evaluarea patrimqniului artistic brâncuşian s~ poate face luînd în consideraţie toate versiunile şi variantele fiecă.r:m. ciclu de opere, realizate din marmură, bronz,
lemn, alabastru, piatră, gips şi toate d.esenele şi schiţele realizate de artist, cunoscute din vasta bibliografie 'dedicată vieţii şi ·operei acestuia în cele opt decenii de referinţă. Evident,
ca.t.aloagele operei br[1ncu~iene se vor îmbogăţi şi nu credem
c.ă. acesJea vor fi vreodată complete, pentru că unele din lucrări au fost distruse de sculptorul însuşi iar altele s-au pier-
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dut tn împrejurări care se cunosc mai puţin sau vor fi pentru
totdeauna necunoscute.
Cum spunea Arghezi incu din 1914, Brâncuşi „a găsit o
expresie nouă, o expresie Brcîncuşi". Cu aceasta şi-a înscris
numele în istoric şi a făcut ,.paşi pe nisipul et~rnităţii". A adus în arta sa, o dată cu forma nouă a ovoidului, forma ochiului, acel miracol în care vibrează limpezimea sufletuuli omenesc, bolta înaltă a visurilor şi gînldurilor înaripate, bucuria
vieţii însăşi.
·
La aceste inovaţii, sculptorul a ajuns prin stilizarea formei sculpturale oină la esenţializare, folosind tehnica tăietu
rii directe. Este pasul spre opera nonfigurativă care păstrează
elementele definitorii ale obiectelor lumii reale, într-o formă
cheie, formă-simbol, formă ;i unui sens sau formă-sinteză aşa
cum este forma ovoidală, apogeu în arta· secolului nostru.
Descoperirea o.-oidului este inovarea unei arte fără umbre. care elimină go1urile din forma sculpturală. Şlefuirea sau
palisarea formei plnstice, a plinurilor, completează acţiunea
de dematerializare a ei.
In formele ovoidale, alunqite ,ale „Păsării măiestre", tema de meditaţie se transformă în neobişnuite poeme ale lumii. Spaţiul d.:::? zbor al ,.Măiestrei" este un nou univers al
energiei, un univers IP.creat prin sculptarea lumii. „Pasărea
în văzduh", sugerează a fi un fulger neîntrerupt prin univers,
o lumină ca·re zboară, metaforă a cunoaşterii. Spaţiul şi timpul
intră, în aceste opere, în noi corelaţii, mişca•rea· primeşte noi
sensuri plastice. Arta devine reflectarea cunoaşterii depline,
şi atinge astfel limite maxime de cunoaştere.
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4. BRANCUŞI ,- ~MUL, ARTISTUL
ION SANDA
1'6 martie l951. Un t:aceput de prbnăvară cu cer mai
mult n,no.s. Pe la orele trei dimineaţa, la Hobita cintascră
-coco.şH.

dar zorii nu apăruseră încă. De-a lunuul „Tă~rii"'
pKura. cin.tecul trist al unei ploi mărunte şi de:;e. La Paris.
J-aata timpului se ·o.pri pentru citeva clipe în loc. Trecea pentru :o veşnicie in trupul Coloanei fără de sfîrşit - Constanti·.E llr âncuşi.
Cire a fost oare ţelul gindurilor şi străd.::iniilor sa.le 1
Desigur, bătălia supremă de a învinge timpul şi spaţiul. Dorinţa demiurgică de a mîngîia soarele şi luna, de a despl~ti
taim.~le luminii. Pentru toate acestea a trebuit să înfrunt~ un
şir inlreg de obstacole. Torente după torente i se opuneau
în cnle. Le-a învins! Le-a învins pe toate, pentru că el în.
s.uşj n fost un torent uriaş in faţa căruia nu put~u rezif>to
.nici un .!>1ăvilar.
Ajunge la Paris la începutul secolului al XX-iea, dudnd
cu el acolo şi păstrînd cu fidelitate memoria păm1ntului stră•
bun.
Meşteşugul acesta mirific de a modela stînci şi goruni,
de a-i face să vorbească de nemurire în vuietul lumii, Bd.ncuşl îl stăpinea de minune, încă de copil.
lnainte de a pleca de acasă îşi adunase deja în cufărul
fermecat al eternităţii toate datinile şi obiceiuriie, toate tra·
diţiile, portul, cîntecele, dansurile, bocetele, tabele. marile
taine ale satului său. Pe toate le-a luat cu el. Num.'l.i însoţit
de toate eicestea, Brâncuşi reuşeşte să cioplească. în lemn
sau în piatră chipul întregului Univers.
Basmele şi poveştile ci.1 Feţi-Frumoşi şi Ilene Cosînzene
cu zmei şi împăraţi, cu duhuri necurate, cu animale ciut.late
şi cu p!lsări măiestre auzite din copilărie de la bătrînii din
sat Sdu de la ciobani i-au sădit încredere şi robusteţe, lumi3~0
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nli şi bucurie, i-au plămădit destinul de om şi de artist. Ctnd
ajunge la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti este deja un
nwşter de neîntrecut în mînuirea daltei. Cu toate acestea, in
sunetul său era o adincă nemulţumire, o permanentei că.uta
r2. In timpul studiilor de la Craiova şi Bucure~ti începe sd.
caute din ce în ce mai mult drumul către infinit. „Sperase
- notează Michel Ragon - să găsească noi îndemnuri la
Mi'mchen apoi la Şcoala de la Paris unde nu s-a mulţumit
cu învăţătura primită de la academistul Mercie. Nu l-au multumit nici remarcabilele rezultate obţinute sub inrîurirea
lui Rodin".
Calea spre împlinire a fost lungă şi grea. Enorm de grea.
Cumpi'ina fîntînii din curtea casei părinteşti de Ia 1-Iobi ţa a
constituit pentru artist simbolul unei permanent~ stări de
echilibru în aspra bătălie de a cuceri pentru totdeaun.1 cea
mai înaltă redută a artei - Eternitatea.
C.eniul artistului nu are început. Precum mitul Pă~ărit
Mniestre el vine dintr-o vreme fără istori?, e o zv7cnire din
~ubterane timpuri, din străfunduri de datini. din strig5.tnl
<lintîi al izvoarelor, din foşnetul de început al p~dnrilor. EI
este suierul gîndului, visului, spre soare avîntat. tntotclemma
a aspirat spre claritate, spre lumină, spre puritated formelor. ,,;-~u căutaţi formele obscure sau mistere. Ceea ce v::t
dăruiesc eu e bucurie purn".
„Fără putinţă de tăgadă consemnează G8orqe Ivasrn -- sculptura modernă începe cu acest demiurq al puri tă
tii formale''.
Arhitectul Octav Doicescu I-a cunoscut îndenproapc pe
artist. „Era un om misterios şi fascinant. Era SMcastic ironic şi veşnic in contradicţie. Dacă rezistai şi-i cleu1rm,1i încrederea, era omul cu care puteai să ai relaţii directe. nu
îm:ă in materie de artă. Vorba-i era domoală, clar:L Iun,,. iudecată; ca la ţăranii noştri bătrini. Barba sa de sfint îl evnc:1
în închipuire pe Zamolxis, iar modul de a se comport.~ t re7ea în el âcel impuls derutant pe care numai dacii îl foloseau cînd mergeau Ia luptă„." .
.,Artistul - consemna criticul de artă ameri~an Sidney
Gelst - avea acel simţ al purităţii cu care ştic1 s1 imblînzească metalul. Nu putea suporta nici un obiect de serie.
Exigenţa lui nu avea margini".
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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Arta era pentru '.Brâncuşi un rod al păm1ntului pe care
obţine cu trudă şi sudoare, dar care îţi dădea bucurie ~i îndestulare spirituală.
Printre sculptorii care au marcat epoca, - ne spune
CuoJa Giedion Welcker - nu-i nici unul care să poarte cu
sine atît de vie substanţa patriei mume. Ţinutul său de baş
tin~i. România, ale cărei graniţe opera sa le depăşise de mult,
rilmînea mereu„. un ferment activ, precum Irl1mda pentru
Joyce".
Modul de viaţă al artistului era asemănător cu cel al ţă
ranului J omân a cărui cultură orală şi civilizaţie, a cărui bogăţiP şi rafinament numără peste
două milenii de tradiţie.
„Era foarte generos - ne spune Petre Comamescu - „omenind'' cu multă generozitate pe românii ca,re veneau la el ca
la o Meccă. Nu-i păsa de ziua de miine. Şha că întotdeauna
va fi în stare să-şi cîştige existenţa. Suferinţele îndurate nu
l-au dus niciodată la revoltă. ,,Suferinţele - spunea el ziaristei Ioana Giroiu - inUlresc pe om şi sint mai nece·sare dectt
orice plilceri pentru formarea unui caracter. In sufletul meu
nu a fost loc nki pentru inYidie, nici pentru ură, ci numai
pentru bucuria pe care o poţi culege de oriunde şi de oricînd".
Artistul s-a dedicat în qene>ral unei munci aprige, neobosite pentru a ajunge la ade\'ărul suprem al artei. A trăit mai
tot timpul cu acea austeritate asemănătoare ţăranilor vîrstnici, dar cu toate acestea din viaţa sa nu au lipsit anumite
sentimentale.
Irlandeza Eilen l.ane, moclelul Muzei adormite, a fost una
dintre cele mai bune prietene ale artistului.
In povestirile sale în care vorbeşte despre despărţirea de
Brâncuşi spunea printre &ltele : „Cred că da:rul cel mai de
preţ pe care mi l-a făcut B1 âncuşi n-a fost bronzul Muzei adormite, ci unul mult mai de seamă: mi-a deschis ochii către
minunea vieţii, mi-a arătat cit de curată poate fi o dragoste
îl puteai

adevărată".

„De nenumărate ori l-au vizitat femei frumoase, atrase de
solitudinea lni şi poate de aerul său de patriarh şi de ochii
lui maliţioşi şi scînteietori. La tinereţe - consemnează Octav Doicescu -- nu s-a însurat pentru că era prea sărac. Mai
tîrziu nu s-a insun.t pentru că era bătrîn şi n-ar mai fi apucat
să vaclă fericire.:i copiilor lui. A rămas pînă la urmă holtei".
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Muzica a fost una din pasiunile care l-au însoţit pe artist
toată viaţa. Ştia să dnte Ja vioară, la fluier, la chitară şi din
gură. Dar toate cîntecele pe care le cînta din gură, le fredona
cu un glas aproape şopti.t. Fiind întrebat de ce cîntă a:tît de
încet, a răspuns : „E o deprindere a mea 'din copilărie. Cînd
niă trimitea jupînul să aduc vin din pivniţă cîntam pentru mine, cu jumătate de glas să nu mă audă cei de sus. Şi aşa a ră
mas cîntecul în mine ca o şoaptă".

ln momentele de relaxare, ctnd era bine dispus, dnta.
Cînta duios şi liniştit. Cînd se pornea pe cîntec cu greu se
putea opri. Presimţea în acele momente de linişte că se apropie o nouă furtună, o furtună în care va trebui să se avînte
cu toate forţele, o furtună din care ca de fiecare dată va ieşi
învingător. Corabi:t sa va rămîne neîntinată. Şi 'din nou cîntecuJ său răspindea fiori. Ca un torent se revărsa prevestitor
dar nu strident peste o altă linişte. „Faceţi lumină ! a coborît
din ceruri Dumnezeu!". Nimeni nu-l mai putea opri din cîntec. Timpul şi spc!ţiul se contopeau în cîntecul său.
La Paris a cunoscut-o pe Maria Tănase. „S-au întîlnit la
·Paris - ne spune Petre Pandre~ - pe linia folclorului muzical, a inteligenţei, a mondenităţii şi a solidarităţii provinciale
de tip cvasimasonic şi instructiv-frăţesc". In anul 1939, a
întîlneşte din nou pe Maria Tănase la New York. Amindoi
fuseseră chemaţi de prof. Dimitrie Gusti. In ziua plecării,
Brfincuşi a rugat-o să vină să-l vadă. A îmbrăţişat-o zicîndu-i:
„Zi-mi, Mărie, acum la desptirţire cîntecele noastre, numai
pentru mine '" CintecelP. Mariei Tănase l-au răscolit teribil
pe Brâncuşi făcîndu-1 să 'declare : Cînd te-ascult cum le zici,
Marie. aş fi în star să clăltu~esc pentru fiecare cîntec de-al
nostru o Pasăre măiastră. Auzi tu, fată, mă înţelegi? Vezi tu,
Mărie ! Am colindat toatii lumea, mă cunoaşte pămîntul prin
ce m-am priceput să fac, cl11r dnd aud cîntecele noastre m-apucă un dor de tară, de oltenii tăi şi-ai mei, de apa tînguitoare
a Jiului, de satul meu.„ lmi vine, fată, să las tot, să mă întorc
acasă şi să mă fac cioplitor în lemn şi piatră pentru toţi stîlpii tindelor şi meselor de cină ale ţăranilor noştri, de pe tot
cuprinsul tării.„ Auzi? ~1ă intelegi ?"
Cu glas tremurîncl i-a urat drum bun. Măria i-a sărutat
mina zicîndu-i : „Nr:>ne Costache. în curînd să ne vedem în
ţaril, in minunata noastră tclfil, pe Jii neică, pe Jii la Gorj".
Cînd a venit in tară cu irlandeza Eilen Lane a vrut să-i
arate, să o convingă cît de frumoasă este ţara sa, cit de ro0
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şi de curat este neam u.1 său cel romAn-esc, clt de sănMos
e arborele să11 genealogic şi c~ valori ascunde acest minunat
popor cunoscut pe vremea aceea prea puţin în lume. A imbră
cat•o în costun1 gorjenesc pentru ca aceasta să vadă dt de
bine îi şade, şi să-şi dea seama ce splendori, ce comori, ce
nestemate poate zămisli popornl român.
Brâncuşi era un foarte buu cunoscător al m.ihuilor româneşti : Mioriţa, Meşterul Manole, Zburătorul.
El 1n permunenţă a fost conştient că apa·rtine întrutotul
părnîntului românesc şi 'de aceea nu a zăbovit nki o clipă
cîncl România l-a chemat să realizeze Coloana fără de sfîrşit.
lntreaga sa operă are o valoare imensă, etern-durabilă,
în timp şi spa.ţiu. m este a.I lumii întregi, dar infinit mai mare
al poporului care l-a zămistlit şi pe care l-a răsplătit prin o:perele lăsate aici în plaiul unde a văzut lumina z.ilei.
Prin opera sa, H.ri1ncuşi a ridicat arta mod.ernl pe cele
mai înalte culmi pe care le-a putut sui geniul om'elle'sc.
Pe c:ulmile pe care l"a purtat geniul său, Brâncuşi a adus
cu eI un omagiu nepieritor ţăranului român, ţăranului artist.
Henri-Pierre Roche, povestind înmorminta~ea spunea :
„.„ N-a fost o rnormîntare tristă ... La cimitirul Montparnasse
în frumoasa primăvară a fostmai multă lumină. Citeai pe feţe:
cit era de glumeţ, cit era de bun. ce izvor proaspăt ne Iasă să
bem din amintirea lui".
„Nnmai el -- consemnează G. Ivaşcu - a putut să dea
geniului uman o primă dimensiune românească recunoscută
la scară universală, căci numai lui limbajuJ plastic i-a '.îngă
duit ceea ce nu are să-i fie înlesnit geniului exprimat prin cuvînt, fie el Eminescu sau Arghezi".

bust
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ARTIŞTI STATORNICIŢI

LA TIRGU-JlU
Dr. ION MOCIOI

1.

MIŞU

POPP (1827-1892)

Dintre fruntaşii picturii secolului trecut, Mişu Popp şi-a
leg,at viaţa şi opera ele islorin artelor plastice in Gorj. Născut
la 19 martie 1827 în Braşov, era al optulea din cei nouă fii Nicolae, l\iaria. Catincd, Elena Constantin, Paraschiva, Eufrosina, ~fihail, Ioan - al lui Ioan Popp Moldovan de Galaţi.
Tatăl artistului, poreclit Ioniţă Zugravu sau Ion Popovici
Zugrnv, de obîrşie din Calaţii Făgăraşului, s-a născut la 1774,
a tr<lit la Braşov din 1818, unde era pictor, poleitor şi sculptor şi a decedat la 95 ani. în 21 mai 1869, în acelaşi oraş. De
la Vită! său Mişu Popp a moştenit talentul şi dragostea: pentru pictură.
Mama pictorului, Elena Ivan, născută tot în Galaţii Făqii
raşului, la 1783, fiind mai tînănă cu nouă ani decît soţul, s-a
stins din viaţă înaintea lui. Ia 25 'decembrie 1867, în casa cu
nr. 1443 din „Uliţa Mare" 1 Braşovului.
tvlişu Popp, după o copilă1ie petrecută sub influenţa artistică din familie, a fost înscris în 1842, pentru trei ani. ca
elev la Şcoala Militară de Grăniceri din Tîrgu-Sccuiesc. Ca·
riera ostăşeasdî nu i-a surîs şi 5--a întors pentru totdeauna Ia
universul artei. Dovedind de mic copil un talent deosebit pentru pictură. părinţii sili 1-eu trimis în cele din urmă Ia studii
de specialitate în Austria. In 184.5, Ia 18 ani. a ajuns cursant
al Academiei 'de Arte Frumoase din Viena, în clasa profesorului de pictură Gselhofer. După doi ani de învăţătură a întrerupt studiile, chemat acasri de părinţii îngrijoraţi de iminenţa evenimentelor de la 1848.
lntors în ţară, l-a înlîlnit pe renumitul pictor Constantin
Lecr.fl. (Hll0--1887) şi a lucrat împreună cu acesta tîmpla bisericii din Scheii Hraşovului.
Revoluţia de la 1848 l-a. readus pe Mişu Popp sub haina
ostăşiei pentru puţin timp, pînă în primăvara anului 1849,
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cînd, la ocuparea Braşovului de către insurgenţi, a luat drumul peste munţi şi a ajuns la Cîmpina, apoi la Ploieşti şi, în
scurt timp, la llucureşti.
In Capitala, Mişu Popµ l-a regăsit pe Lecca şi i-a cunoscut pe elevii acestuia. între care Th. Aman şi Gh. Tătărescu.
Aici şi-a început cariera artistică, în 1850, pictînd, împreună
cu C. Lecca, stema ţării pe noile steaguri ale oştirii române,
cît şi portrete ale bucureştenilor, în atelierul pictorului prieten. A continuat din 1852 să luc1eze cu Lecca - lor ailăturîn
du-se şi pictorul Barbu S\~inescu din Cîmpulung-Muscel - ,
unele picturi murale în vestitele monumente de artă Curtea
Veche, Capela din Belu şi al\ele, care l-au reţinut în Bucureşti aproximativ trei ani şi i-au creat o frumoasă reputaţie
de artist.
~
Cu un asemenea renume, Mişu Popp a fost chemat în anul 1855 la 1 îrgu-Jiu să pineze Biserica domnească. A rămas
în oraşul Gorjului cinci :mi împliniţi, timp în care a pictat şi
Biserica din Gîrbovu. Numai chemarea părinţilor îmbătrîniţi
l-a putut readuce la Braşov, unde avea să trăiască apreciat
de contemporanii săi şi s5 se stingă din viaţă, la 6 martie 1892.
Epoca de deplină reali7arP artistică a început la TirguJiu, în acest scurt răstimp dintre 1855 şi 1860. In oraşul de
sub pleoapa Parîngului, impresionat de deschiderea spre nou
a celor cultivaţi, de frumuseţea împrejurimilor submontane,
de legăturile permanente cu comercianţii braşoveni, Mişu
Popp şi-a format prieteni apropiaţi, pe care i-a pictat în tablouri celebre.
Un comerciant gorjean, Ma.tei Zănescu, de loc din Bibeşti
stabilit în Braşovul lui Mişu Popp, s-a împrietenit cu pictorul.
Artistul l-a. poTtretizat la virsta de 70 ani. I-a portretizat de
asemenea soţia, Păuna Zilnescu şi fii Andrei, Gheorghe, Iorgu,
Eliza şi Ele:rn. Andrei Ziînescu, devenit comerciant ca şi tatăl său, la Braşov, s-a cilsătorit cu Maria, nepoata pictorului,
fiica fratelui său N.I. Popp, întărind prin rudenie prietenia cu
familia gorjeană. Astfel, pictorului i-au pozat şi membrii familiei juniorului Andrei, Maria - soţia, Zoe, Dumitrana şi
Dumitru - copiii lor.
Mişu Popp a realizat la Tîrgu-Jiu şi portretele altor gor·
Jeni, ale lui Gheorghe Stolojan, Gheorghe Constantinescu,
I.Z. Broşteanu şi soţiei sale Maria, ale comerciantului braşo-
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vean de origine gorjeană Gheorghe Bozianu şi soţiei sale
Elena.
Cît a c;t.1t la Tîrgu-Jiu, pictorul Mişu Popp a fost fericit
în apropierea insplratocuei sule. Eliza Zănescu, fiica bătrînu
lui comerciant gorjean stabilit la Braşov. Artistul a iubit-o
într-atît incit, după căsătoria ei în familia Popovici, s-a hot;.\rît să nu se mai disiHorească, dar i-a imortalizat chipul într-un neobişnuit tablou.
Lui Mişu Popp i-a pozat. tot la Tîrgu-Jiu, şi aomnitorul
Barbu Ştirbei, fiul acestui oraş.
O parte din aceste lucrări, păstrate la Tirgu-Jiu de Sevastia Vasilescu, Lila Brădiceni, Sofia Sterescu şi Viorica
Horezeanu, au intrat în patrimoniul muzeului gorje·an de artă
plastică. După cum se cunoaşte, alte lucrări de Mişu Popp se
află. în colecţii din Bucuresti, Braşov, Ploieşti, Piteşti, Alba
Iulia, Reşiţa, Ch~1pulung si Orăştie.
Din colecţie; de la T]rgu-Jiu reţinem, ca autentice valori :
„Autoportret" (.50X45), .Autoportret la 18 ani" (17X11 cm),
„Mama artistului" (96X73), „Barbu Ştirbei" (101 X75), „AJ:1:-.
drei Mureşanu" (40X30), „Gh. Constantinescu" (52X40), ~,Gh.
Stolojan (33X26), ,.Păuna Zănescu" (52X40), „Eliza Zănes- .
cu" (52X40),. ,Ele!!cl Zănescu'' (52X40), „Dumitrana Zănes- ·
cu" (33><26), „I.Z. I;ro5teanu' (102X74), „Maria I.Z. Broştea
nu ( 102X74). „Tînără cu trandafiri" (68X 55), „Portret de femeie" (30X25), „Frumuseţe blondă" (32X26), „Portret de copil" (23X 18 cm).
Atît pictur.1 muralii cit şi portretistioa lui Mişu Popp au
o valoare artistică incontestabilă. La Tîrgu-Jiu artistul s-a întrecut pe sine în pictura \·otivă, realizînd în stil neobizantln,
în exteriorul catedralei, chipurile figurilor ilustre ale ştiinţe
lor antice, dîn'd totodatil filozofilor o atenţie particulară. PortretPle în stil n0orenascentist, pictate sub influenţa artei apusene din muzeele vieneze, aduc un suf.lu nou în începuturile
laice ale picturii romfnwşli de la mijlocul secolului trecut.
Desigur, aşa cum s-a spus, „ceea ce îi conferă un Ioc de seam~i în isl0ria picturii româneşti este portretul" (Ion Frunzetti).
Subliniem că anii ele apogeu ai portretisticii lui Mişu Popp
sînt cei pe care i-a petrecut în Gorj, în perioada 1855-1860,
la vîr-sta puterii eeatoare dintre 28 şi 33 ani. Muzeul de artă
clin Tirgu-Jiu îi aduce un omagiu prin cele două săli ce i le
dedică în primele încăperi ale expoziţiei de bază.
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~· IO~If ~CHMIDT-FAUR (1883-1934)
Sculptorul român de origine cehoslovacă, Iosif Schmidtf,aurr: 51-:a stabilit în România la începutul secolului XX, în
1901, lC' vîrsta tinereţii, fiind chemat, prin conventie conşlHeţră., ca profesor la Şcoala de ceramică diu Tîrgu-Jiu.
S-a 11ăscut la Znaim în 1883, a urmat şcoai<l speciald.
de arte $i meserii, se~ţi~ de modelaj, în oraşul mitul şi.
dtip;f recomandarea directorului acestei şcoli dată directorului 'liceului. gorjean-, a 'v~nit ia Tîrgu-Jiu, unde, integrîndu-se \:ole:ctivului ·profesoral de aici 1,a lucrat nn VdS mare
lut. lnait de t.20· m, folosind argilă de Vaidci, l-a ars
într-un simplu cuptor ţărănesc construit în curtea liceului
!;-I Fa prezentat la „Expoziţia Asociaţiei româfie pentru înafntarP.a Şi· răspîndirea ştiinţelor" organizată la Bucureşti în

uo

l 90J, :

,.,

. . .

.

~>entru

citeva personalităţi ale culturii locale ·- între
Alexandru Ştefulescu, Vitold Rola Piekarsi.- ?· Nicu D.
~1qoŞeşC:\ţ"~„a- creat bus.turi caJe dovedesc o deosebită în~lii1a,ii(.' p~f!tru· s.ţl.).lptu~răi.
. . . ~a.· Ţligu,-Jiu, Iosif. Schmidt-Faur a rămas mai mult
timp şi s-a căsătorit cu o gorjeancă, născută
Niculescu.
Din. iu,11ie 1912 pînă în_august 19J5 a locuit la Craiov<i, un4~ ·-.a:_ 1p~ra( în_ a,s~cia.Ue cu fabricantul Titu Andrecscu, oCl!pind4-s(. de ,,J?artea tehnică şi artistică a fabricii de sobe
Şi ·teracote''·~ 't>in 1915 s-a stabilit la Bucureşti, pentru perj9ad~. ţă~R<ihiiuf.. . . ..
. Dµp~ pri:rn.ul răzl:!oi mondial a plecat la Aca<lemiri de
art,e fnnnoas.e din Vi~nil, ca P.rim-bursier al statului rom.în,
u~ntle 'a ~rnia,l cur~ul de_ sculptură zµonumentală al profesor1;!!uţ_ I~a.1:lts Bit_te_rgcl), 4~torul :QJ.Onumentului im~Jd.rătesei EI:s.o.beta, ,din Volksg9,rten.
_ După co~pleţarea studiilor, Iosif Scmidt-Faur a revenit
Ia catP.dra de modelaj a Şcolii de ceramică din Tîrgu-Jiu,
dar şcoala nu şi-a mai reluat decît cu greu cursurile, într-o nouă organizare, iar artistul a fost ·repartizat ca profesor Ia o şcoală de arte şi· meserii din Odorhei.
car~·
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In noiembrie 1922, artistul diplomat Iosif Schmidt-Faur
are o reuşită expoziţie la Şcoala de arte şi meserii
din
Bucureşti, după care se stabileşte în capitala ţării. In anul
următor, în 1923, după expoziţia personală orna.nizahi
la
,,Maison d'art", e transferat la Şcoala superioară de arte şi
mE.serii din Bucureşti.
Jmpunîndu-se atenţiei publice4 ca o personalitate artistică promHătoare, Iosif Schmidt-Faur a realizat, înainte ele
unul 1930, mai multe sculpturi şi monumente, între
care
unele şi astăzi îi amintesc numele în pieţele publice ale
t:nor localităţi din ţară. A lucrat monumente ab eroilor la
Tîrgu-Mureş, în comunele Doamna şi Tarcău db
judeţul
Neernţ, Paşcani - laşi,
Buhuşi Bacău,
Ocnele-Mari Vilcea (1!"126), Pogoanele şi Nehoiaşi - judeţul Buzău, Devesel - Mehedinţi, Hîrşova - Constanţa, Slănic-Prahova,
Cam.cal Olt ş.a.
Amintim şi premiile luate de acest artist pentru machetele monumentului „Avram Iancu" - Cluj, „Monumentul aviatorilor" - Bucureşti (premiul al IHea între 18 concurenţi), monumentul „Corpului didactic" Bucureşti, precum ·şi la cele trei concursuri pentru „Monumentul lui Eminescu" laşi.
Iosif Schmidt-Faur a prezentat şi alte lucrări, statuete
şi sculptură mică, la expoziţiile de la „Tinerimea artistică",
„Salonul oficial" şi „Ateneu", în care nu a reţinut îndeajuns atenţia criticii.
Ultima participare la expoziţii a fost la salonul Ateneului Român, în 6 mai - 6 iunie 1928, unde a expu-; doul'f
sculpturi expresive din bronz - „Turc bătrîn" şi „Cap de
expresie" 5•
Intre lucrările de certă valoare artistică, portre'te, statui şi nuduri, de dimensiuni medii şi mici, merit~ amintite :
„Ottelo", , Potopul", „Făt Frumos în luptă cu Smeul". „Făt
frumos şi Ileana Cosînzeana", „Părăsita", „Pe ginduri", „Durerea'' „Ciobanul cu lulea", „Macagiul", „Fochistul•, „Don
Quijote•··, „Bustul lui Budişteanu", „Bustul lui Gh. Şincal"
(Bucureşti, 1930) ş.a.
Intre lucrările importante semnate de sculptorul Iosif
Schmidt-Faur se află „Monumentul eroilor" din Caracal, dezvelit în 1927, care are 12,5 m înălţime, reprezentînd .. Victoria" 1 compoziţia prezintă lateral scene din lupta cu un
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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aruncător de grenade, doi soldaţi care ochesc cu puşcă şi
altl doi soldaţi mînuind mitraliera, precum şi un aspect în
basorelief al luptei de la Mărăşeşti. 6
Cel mai apreciat monument al lui Iosif Schmidt-Faur
rămîne cel dedicat lui „Mihai Eminescu", realizat în 1929,
în urma concursului ţinut la 26 mai 1928 organizat de primăria municipiului Iaşi. Lucrarea, înaltă de 3 m. reprezintă
pe cel mai mare poet al românilor, înveşmîntat într-o mantie antică, ridicat pe un piedestal înalt de 5,20 m7• Chipul
poetului este realizat în linii simple, armonice, expresive.
Monumentul este străjuit de două figuri feminine care simbolizează „Poezia" şi „Filozofia'' şi care dau stii tuii miireţie
şi farmec. La baza soclului stă bazorelieful „Cătălin şi Că
Ullina ", frumos simbol al iubirii, subliniind trăinicia frumoasei creaţii de· dragoste a marelui liric roman.
Iosif Schmidt-Faur s-a stins din viaţă la anii maturităţii într-una din zilele sfîrşitului de martie t:nt 0 , vremt'a trecîndu-1 în uitare.

Note:
Vezi I. Tafrali, Artă şi arheologie, fascicola III, (Bucure5li), 19'.!'l.
I. Mocioi, 'Dol artlşll străini la Tîrgu-Jlu, tn : „Gazeta Gorju!ni'. nr.
958, 11 noiembrie 1973.
J „Ar;1ivele Olteniei",
(Craiova), anul XIV, nr. 77-78, ianuarie-aprilie
l q35, p. 162.
4 Paul Rezeanu, Actele plastice ll;n Oltenia, 1821-1844, Craiova, 1980,
p. 108.
5 Catalogul Salonului 1928 al Ateneului Român, pag. 36, nr. 436 şi 4.17
c:I sculpturii in expoziţie.
~ !on Telină, Două ore în mijlocul artei. O vizită la sculptorul Ion faur,
în: „Gorjanul", IV, nr. 19-20, 15-22 ianuarie H'.27.
7 !. Cruceană, Sculptorul Iosif Schmidt-Faur, în:
„Coloana'',
suµlir.ient
al „Gazetei Gorjului", mai 1975.
H S. S!erescu, Ion Schmidt-Faur, necrolog, tn „Gorjanul", Tg. -Jiu, XI, nr.
16, din 8 aprilie 1934.

1
l
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3. VITOLD ROLA PIEKARSKl
O personalitate complexă, cu nume răsunător ln istoria
culturii româneşti şi mai ales a Gorjului, a fost Vitold Rola
Piekarsid
cărturar
de ongme
poloneză,
stabilit
ele tînăr in România, la 1887, şi locuitor în Gorj între 1892
şi 190t:. A trăit o viaţă dură, plină de vise, pedpetil
şi
durere.
S-a năs-=ut la Smolensk pe Nipru, în 1857, din părintii
-r eodosiu Iustin Rola Piekarski şi Emma von illakenhorn,
care aveau înaintaşi din Silezia, stabiliţi în Rusia în vremea iui Napoleon Bonaparte 1• A urmat liceul, pini.J. în 1877,
şi Academia de arte frumoase în Varşovia, pînd. in
1879 •
a început studiile universitare la Cracovia, le-a continudt la
Geneva şi, de la 1881 pînă în 1883, la Zurich, fiind mereu
în deplasare, persecutat datorită atitudinii potrivnice fată
de vechea societate. Din 1883 a trecut în Franţa, la Paris,
unde s-a îmbolnăvit de pleurezie ; pentru a se însănătoşi a
plecdl apoi la Kapfenberg, staţiune climaterică, unele
s-a
ciîsiitorit cu Clotilda Wroblevska. ln martie 183:J a plecat,
cu familia, din nou la Zurich, pentru studii, dar le-a întrerupt, şi, în noiembrie acelaşi an, a trecut în Bulgaria pentru a participa la războiul sîrbo-bulgar. A rămas în Sofia
pinu în 1877, cînd a fost expulzat şi a venit pestr~ Dunăre
la Calafat. S-a stabilit la Bucureşti, unde a lucrat pîn;î în
189 J şi unde se va retrage apoi în ultimii ani ai vieţii.
După îndelungi căutări, a îmbrăţişat cariern clid~ctică:
fiind numit din martie 1891 profesor de desen la Slatma ş1
din 1892 la Gimnaziul „Tudor Vladimirescu" din Tq.-Jiu. ln
dru;n spre Tîrgu-Jiu, în 8 noiembrie 1892, s-a oprit la Craiova, unde copilul său, Cordian, bolnav, a decedat. La Tîrgu-Jin a ajuns cu durerea în suflet şi cu sănătatea zdruncinată. A profesat aici pînă în 1902, apoi la Novaci, pînă
în 1906, cînd a plecat la Bucureşti, unde a decedat la 21
ociombrie 1909, A fost înmormîntat la Cernica.
Vitold Rola Piekarski a fost un desenator artistic de
mare talent şi sensibilitate, de mare cultură şi ele rarii hăr
nicie. In toate ţările pe unde a trE!cut cite puţin timp, a
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şi idei înaintate iar
în România, a doua lui patrie, în anii maturitătii creatoare,
a adu5 un suflu nou în arta grafică manifestată în zidre, reviste şi cărţi.
Piekarski a fost, de altfel, un spirit revoluţionar. De
acee:>a în 1879 a fost arestat de austrieci şi implicat într-un
proces de înaltă trădare şi turburare a ordinei public;~ ; din
D..ilqaria a plecat excortat; în România a luat atitudine împot>·iva poziţiei Austro-Ungariei faţă de Ardeal şi a Rusiei
!;iţi:\ de Polonia, la sfîrşitul veacului trecut.
Pentru a-şi spune cuvîntul, Piekarski · a înfiinţat ziare,
cum sînt „Aurora" în 1881 la Geneva, „Nova Reiorma" din
Cracovia, „Stîrşel" şi primul cotidian „Glas" din Bul~Jaria ;
în România a colaborat la revistele umoristice din 3ucureş~i „Tocila", „Ghiţă Berbecu", „Caşcavalul' şi .,Moş
I eacă" - ori la ziare ca „Lumea nouă" şi „Adevărul ilustrat", punîndu-şi talentul în slujba adevărului şi dreptăţii sociRl9. A iubit omul, viaţa şi arta căreia i s-a dedicat.
Autor al mai multor broşuri de propagandă socialistă
~i nailonală poloneză, al unor articole tipărite în ziare şi
r~viste poloneze şi ruseşti, intervient în lupte politice din
diforite ţări, oricînd gata să intre în front pentru apărarea
unui principiu, activ pînă la violenţă în bătăliile dintre particle şi guverne, Piekarski a trăit ca o flacără, drzînd pentru o lume mai bună.
Prieteniile cu revoluţionari entuziaşti,
cu oameni de
cultură şi artă, i-au adus trăinicia speranţelor şi satisfocţi
ilor luptei în planul ideilor. I-au fost aproape savantul şi
scrHtorul B.P. Haşdeu, dr. Constantin Istrati, Zamfir Arbore,
Paul bujor, Aurel C. Popovici şi fraţii Bacalbaşa la Bucureşti, Iuliu Moisil şi Teodor Cartianu la Slatina,
istoricul
Ale :{J.ndru Ştefulescu, tipograful N.D. Miloşescu, scriittJrul
Emar,oil Părăeanu şi alţii la Tîrgu-Jiu, asupra cărora a avut
:::> înrîurire izvorîtă din dorinţa-i de viaţă, din aplicarea spre
problemele grave ale vr~mii şi mai ales din arta desenului
cu cure i-a fascinat.
Le. Tîrgu-Jiu, Piekarski s-a înrolat în mişcarea culturală începută de institutorul Alexandru Ştefulescu, directorul
Şcolii primare de băieţi, pe care l-a urmat în
călătoriile
prin judeţ pentru cercetarea trecutului şi completarea colecţif'i muzeale de pe lingă şcoală şi l-a sprijinit în editarea

}lisat in urma lui semne ale curajului
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cărţilor de istoria Gorjului, lucrîndu-l copedile şi ilustraţia i
de el sint realizate coperţile pentru scrie~ile 1.Gorjul ist9~
ric şl pitoresc", „Istoria Tîrgu-Jiului" ş.a. 2 • Cu Ştefulestti,
Iuliu Moisil şi cîţiva intelectuali a iniţiat şi organizat, in
1394, Muzeul Gorjului la Tîrgu-JiuJ. A publicat şi ilustrat
prima fasciculă din „Publicaţiunile Muzeului judeţ.ean
al
Gorjului", în 1896, în Tipografia lui :N.D. Mi1oşes~u~, st.im~:
lînd creaţia ştiinţifică pentru dezvoltarea acestei mst1tuţ11
unde activa drept custode.
In 1894, Piekarski s-a preocupat, în cadrul unui comitet
de iniţiativă din Tg.-Jiu, de apariţia revistei „Jiul"" pe care
a ilustrat-o număr de număr. In 1895 a editat la Tg.-Jiu revista satirico-humoristică ,,Ardeiul" 6 , reuşind să scoată doar
8 numere, ale cărei ilustraţii le-a semnat cu pseudonimul
Tantal. In acelaşi an a. colaborat la revista gimn.tziulni dirt
Tîruu-Jiu, „Amicul tinerimei", redactată de Iuliu Moisil, cu
coperta semnată Tantal, pseudonimul său. Cunoscu~ desenat0r a redactat rubrica „Din toată lumea" a revisld „Jiul",
sporindu-i conţinutul prin date bogate. De pildă. în nr. 11 ~
12 din I mai 1895, această rubrică, semnată cu iniţialele
„V.R.P:·, cuprindea subtitlul: „Introducere - Pentru coroană, de Fr. Coppe Cărnţa de lut, la teatrul L'Oeuvre
- Le magazine international - Literatura sc'.l.ndinavă în
F:-anţo. Lugne Poe şi teatrul L'Oeuvre - L'Oeuvre
la
Cristiania - Strindberg la Paris - Reflecţiuni ~ G. l3vmdP.s despre Bjornson", ceea ce dovedeşte marea cultmă. şi
hogata informaţi0 de care dispunea autorul ei. profesam!
de caligrafie şi desen din Tîrgu-Jiu. Lucra cu d'iruire
acPst om „blîncl, harnic şi modest" 7 •
Se crede că d·~ numele lui Piekarski se leau<l şi înfiinţarea la Tîrgu-Jiu, în 1901, a Şcolii de ceramică ele pe lînDil qimnaziu 8 , deşi după 1902 a fost tot mai bolnav şi s-a
mutat le; Novaci, unde _a condus o fabrică dR juc·'irii. s-a
recibătorit cu o gorjeancă şi a înfiinţat o bibliotec<l publică. Viat"'- şubrezită de greutăţi l-a dus pe
Piekarski
la
No\'uci. pentru ca aerul muntelui Parîng să-i reded puterile.
Cunoşlea multe limbi polonă, germană, franceză, latină,
rusă, bulJară, paleoslavă şi română şi, ca şi Ştefulescu,
ilI ii putut avea un ecou mai mare în cultura vrerniii.
Din Novaci, de pe Gilort, se repezea în Cipilalii., cu
lucrări cerute de Tipogrc;1.fia „Minerva" 9 • El a creat coperţile
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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motive populare şi ilustraţiile ia operele lui Sadoveanu
-- .,Şolmii", „Dureri înăbuşite" ş.a.w, la unele lucrări
de
Nicolae Iorga - „Istoria românilor în chipuri şi icoane", şi
ale 11Itor autori - „Basmele românilor" de Petre lspirescu,
„Herbarul" lui Iuliu Moisil, „Călindarul Minervei", „Almanalml tipografic" etc. Tot el a desenat diplome, portrete,
caricaturi, exlibrisuri şi a făcut fotografii cerute de nevoile
tipurului, multe rămase anonime. Nu întîmplator ,.E!lciclopedia" Astrei îl considera cel mai m:i.re Cârici:llurist din
Rom!inia de la începutul secolului XX. Nu întîmpHitor marC'!e Iorga recunoştea : „Desemnurile lui Piekar5ki au chemat publicul la cetirea cărţilor noastre.„" 11 •
Din 1906,
retrăgîndu-se la
Bucureşti,
Vitold Rola
Piekurski şi-a grăbit sfîrşitul. Continuîndu-şi munca titanică,
avea su moară n'.:!bun, la 52 de ani 12 , în 1909. Pînd. tîrzi11, fiica sa, născută din căsătoria cu o novăceancă, uvea să-i
poarte amintirea, ca şi puţinii prieteni care au plecat, pe
rînd, în uitare. Numele lui a rămas în paginile pe care le-a
ilustrat cu talent.

tu

Note:
!uliu .Moisil, Vltold Rola Plekarskl: O schiţă biografică, in: „Arhivele
Olteniei", Craiova, anul V, 1926, nr. 27, p. 310-320.
2 Pi.lui Hezeanu, Artele plastice in Oltenia (1821-1944), Editura „Scri~ul românesc", Craiova, 1981, p. 43.
3 Ion Mocioi, Muzeul. Gorjului, in: „Litua. Studii şi cercetări", TîrguJ;u, vol. I., 1978, p. 5--6.
4 Formcit 24 x 16 cm, 32 p. (la B.A.R. cota P.I. 19063).
~ Vezi •. Arhivele Olteniei", anul IV, 1925, nr. 18-19, p. 194; si Vaşile
C<irăbiş, Publicaţii periodice din Gorj, Tirgu-Jiu, 197'3, p. 27.
~ Vasile Cărăbiş, op. cit., p. 29; şi Ion Mocioi, Calendarul prPsci gorjem~. în
„Litua", vol. I. 1978, p. 270.
' I.P. Tuculescu, Vltold Rola Plekarski, în: „Ainicul tinerimei". TîrguJiu, nr. festiv, 1940, p. 45.
ti Octnvian Ungureanu,
Rolla Piekarskl, în: „Gazeta Gorjului", TîrguJiu, 25 mai 1974.
~ Petre Pănoiu-Pancras, Amintiri despre starea culturală din Gorjio, in:
,J{evista Jiului", anul I, nr. 11-12, 9 iunie 1921, p, 4'5-46.
IJ .!v1irce11 Tomescu, Istoria cărlii româneşti de la începuturi µină la 1916,
Editura ştiinţifică, 1968, p. 165.
11 Nicolue Iorga, Oameni care au fost, Editura pentru literatură, 1967, voi.
I, p. 221.
1 ~ G. Dcmitrescu Bumbeşti, Moartea pictorului Rolla Piekarskl, necrolog
tipărit pe foaie volantă în 1909, cu portretul artistului.
1
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4. ARHITECTUL IULLWS DOPPELREITER
Se cuvine su nu se uite omul pe a cărui planşetă s-au
născut visuri frumoase pentru plăcerea ochiului, pentru viitorul unei urbe care era de altfel pină nu 'demult lipsită de creatid

arhitectonică.

Iullius Doppelreiter s-a născut Ia Drobeta Turnu-Severin
în anul 1878, 1 ln familia unui dulgher. Tatăl său Iohan Dopp~Ireit~r. austriac df~ oriqine, venise în ţară sub întiiul HohenzâllE>rn. la trei ani dtipă detronarea lui Alexandru Ioan
Cuza. Stabilit în oraşul de vest al Olteniei, avea· să se căsă
torească Ia 41 de ani cu o româncă, o tinără din Banat care
număra doar 18-19 ;mi. Unicul lor copil, sosit pe lume odată
cu independenta ţării, a fost crescut în spiritul tradiţiilor româneşti, al respc~ctului muncii şi demnităţii umane.
Iulius I>oppelreiter a urmat cursurile şcolii primare tn oraşul natal de la Dunărea română, apoi a fost con'dus de tatăl
său la Viena, în capitala imperiului habsburgic. La 15 ani, a
fost dat în seama arhitectului Anton Madele, fost prieten al
tatălui său. care lucra în biroul tehnic al rectorului politehnicii vie11eze. Karl Hasenaner. Tînărul oltean avea să lucre~e.
deci, ca proiectant suh îndrumarea unei mari personalităţi.
Ulterior a învătut cu profesorul Camillo Sitte, di•rectorul Şco
lii superioare de construcţii şi meserii din Viena, care a fost
o altă personalitate recunoscută în vestul Europei. In răs
timpul celor şase ani ele im ătătură, a făcut practică la socieUitile de construcţii Union şi Wienerbanqelschaft, a urmat
natru semestre lc1 Şcoala de arhitectură şi un semestru la
Brno.
h1lius Do!lpelreiter s-a întors in ţ"lră la sfîrşitul secolului,
în 1899, la Yîrsta de 21 de ani. pregătit să înceapă o muncă
de durată în toate oraşele Olteniei.
La Tîrq11-Jiu s-a stabilit în 1904, unde tatăl său a qăsit
mai mult mijloacele 'de a practica timplăria. ln anul 1906 a
descoperit la Vaideei şi v:ezt~roiu pămîntul de cărămidă refractară şi cahle, pe care l-a analizat la Berlin. In primii zece
ani la Tîrgu-Jiu şi-':t consolidat un prestigiu deosebit, proiectînd mai toate clădirilP oraşului din acea vreme.
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

llăzboiu.1 mondial dintîi 1-a dus pe front pentru ap~îrareâ
Olteniei. apoi în Moldova, f~cîndu-1 să cunoască greul luptei
şi jertfa de sîn9e. Părinţii i-a pierdut în 1928, tatăl la TîrguJiu şi mama în Uanat. A rămas la Tîrgu-Jiu cu soţi,a sa, Augusta.
La Tîrgu-Jiu a creat, între 1918 şi 1928, 'dar şi după aceea,
cele mai frumoase clădiri ale oraşului, ele fiind şi azi fala arhitecturii locale dintre cele două războaie : Şcoala normală
Tîrgll-Jlu, Şcoala de meserii din Tîrgu-Jiu, cula-muzeu de pe
digul Jiului, casrt pompelor de la C.F.R., fostul local al băncii
comerţului etc. A constru;t şi în alte localităţi : şcoala primară din Vulca.n, spitale la Bumbeşti, Novaci, Piţic, Brădiceni,
Hurezanif Peşteana.-.Jii.I i a reconstruit după o fotografie casa
lui Tudor Vladimirescu din Vladimir, a reconstruit satul Mă
răşti ,şi a ridicat alte nul:neroe,sC' edificii.
Arhitectul Iullius Doppdreiter are un stil arhitectural
ţ>topriu, născut din tradiţiile caselor gorjene, cu scări exterioare !;ii tindă hisorită, cu balcoane sub cupole peste caturi,
plăcute la vedere şi atri.ln5.toare. Casele lui sînt trainice, armonioase şi îndeamnă la meditaţie.
Iulius Doppelre~ter d trăit 70 de ani şi s-a stins din viaţă
în 1948 la Tîrgu-Jiu. Am cuno:=cut-o, la mulţi ani după plecarea lui în neant, pe soţia sa Augusta, care, în casa lor din
'rirgi.I•Jiu aflată pe b-dul ~E>ptiblicii, i-a ţinwt nestinsă amintirea., flacără de zi şi noapte, pînă la pieiirea lor deopotrivă.

1 ll:uie Hinoveanu : Cn oin care a con!itruJt case - Doppelreiter, în : „Ra·
muri", anul I, nr. 4,
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PICTORUL IOSIF KEBER
OMAGIU LA 90 DE ANI

dr. ION MOCIOI
Intemeiată

pe tradiţiile şcolii româneşti a imagisticii, dar
la înnoirile artei europene din prima jumătate a
secolului, pictura lui Iosif Keber iese abia azi din anonimat
aflîndu-şi locul îu ierarhla valorilor artistice naţionale. Eai
este rezultatul activiW.ţii asidue, al unei conştiinţe şi sensibilităţi creatoare profund umaniste, care au proiectat
în
armoniile cromatice intens vibrate unduirea dealurilor gorjene,
a văilor ele sub munţii ţării, sobra şi lirica privelişte a ză
voaielor cu pîraie. Peisajele sale au o mu- icalitate adîncă şi
gravă; în numeroasele tonalităţi ale albului, roşului estompat, verdelui crud, qalbenului azuriu şi albastrului senin,
în pasta. aşternută riguros se află o vioiciune reţinută , portretele a'cluc duioşie şi te invită a le fi prieten 1 desenele
îţi spun amintiri, cu îndf\mnul de a te regăsi ca într-o lume
proprie, de aleas~i poezie. Cele aproximativ 500 de lucrări,
cîte are picto:-ul numai în locuinţa sa din Tîrgu-Jiu, un adevărat muzeu de artu încil nedeschis, conferă iubitorului de
pictură impresia descoperirii unui diamant în uitarea vre•
mii. Luminile sale s-au ivit în trecătoarele expoziţii anuale,
fac azi fala unor puţine muzee ori colecţii particulare sau
se ascund sub fumul unor vechi monumente de arhitectură,
fascinîndu-i încă pe cei Cclre le descoperă.
Biografia artistică
a lui Keber €~te in strînsă dependentă de trilsttturik' formaţiei sale în şcoli şi ale
trecerii prin viată ca' artist deditat idealului de
frumos.
Tatăl pictorului, Koeber Iosif din Turnişor, .s-a căsătorit
în 1896 cu ro~nttnca Ana Stoica Simion (n. 1877) din Sibiu
şi s-a stabilit la Tîrqu-J1u, unde a obţinut cetăţenia română.
La 30 iulie 1897 s-a născut în familia lor cel ce va deveni
pictor şi se va semna Iosif Keber.
Uliţa· copilăriei i-a fost întîi o stradă de lingă o aripă a
Jiului, apoi strada 11 Iunie. Leagănul ce l-a crescut pe Keber
receptivă
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lunca Jiului, străjuită de dealuri şi coline la răsărit
apus de crestele avîntate a·le Vîlcanului şi Parîngului din
Nord, pe care le zărea zilnic din acea parte a urbei o
mahala cu case rar~ la începutul secolului XX.
Dragostea pentru natură s-a născut în sufletul pur al
copilului şi o va purta cu sine toată viaţa·, dăruind-o mereu, prin operele sale. celor ce ştiu să-i admire peiS'ajele, cele
mai multe inspirate din aceste meleaguri dragi de care nu
s-a putnt despărţi niciodată.
Micul prinţ al străzii din apropierea Jiului a simţit chemarea de a cunoaşte, pas cu pas, tehnica reflectării în culori a naturii.
Ceea ce a urmat era de aşteptat: şi-a: cumpărat culori
şi a început singur să-şi folosească timpul liber pictînd. Primele sale lucrări, destul de numeroase, nu s-au păstrat, distruse de el însuşi.
·- In anii în cue a frecventat cursurile Gimnaziului „Tudor Vladimirescu" din Tîrgu-Jiu (1908-1912), profesorul Liviu
Popa, el însuşi un artist. care preda desenul şi la Şcoala
de ceramică unde era director, i-a fost un bun îndrumător şi
sfătuitor. Dragostea pentru natura înconjurătoare a
sporit
paralel cu interec;ul determinat pentru pictură. Formaţia sa
de peisagist se datorează - precum îi plăcea să spună
oraşului său şi oamenilor lui.
Pominei de la lecţii!c profesorului de desen Keber s-a
preocupat, cu străruinţă, care nu-l va părăsi niciodată, să
cunoască tainele artei.
Serioasa pregătire şi t<!lenlul cultivat deja al tînărului
Keber nu-i cic>zB.mă~iesc pe în'drumătorii s:ii. Dovadă
le-a
oferit-o în 1912, în mul I\' de gimnaziu, cînd primeşte medalia de aur la Expoziţia generală de la Iaşi, organizată de
Asociaţia maeştrilor dP- desen şi caligrafie din ţară al cărui
juriu avea ca- preşedinte pe profesorul Emanai! Bardasare. La
vîrsta de 15 ;ini, deci, lui Iosif Keber i se .recunoaşte ca îndreptăţită bătaia la porţii~ artei împotriva neîncrederii
in
sine şi a părinţilor.
· Timp de şapte ani, Iosif Keber, este student la Şcoala de
arte frumod:~e din Bucureşti, traversînd astfel o etapă importantă şi definitorie pentru consacrarea ca artist, dar şi o
epocă grea din istoria ţării şi a Europei, aceea a
primului
război mondi;il. care ::i determinat chiar prelungirea perioaşi
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dei de studii, prin amînared cursurilor pînă după satisfacerea serviciului militar.
Artistal s-a specializat în p:ctură, artă decorativă
şi
gravură, deşi tehnica sculpturii nu i-a displăcut ; în această.
perioadă s-a ocupat mai ales de arta peisajului. Lecţiile âe
anatomie l-au apropiat de imaginea omului. de tehnica portretului. Fritz Storck l-a înconjurat cu multă atenţie, îndrumîndu-1 pE-rmanent.
In timpul studiilor de ,specializare, în ultimii patru ani
de şcoală, a obţinut numeroase premii, mai multe decît cei
cu care a fost coleg ~i contemporan la acea instituţie de
învăţămînt artistic.
·
Deşi era vremed studiilor după figuri antice, Keber s-a
interesat de origilrn litalea cubiştilor, de experienţele pictorilor tineri din ţară şi din Europa, fi~ înnoirile .în pictura
primelor decenii cile şpcolului nostru. In acei ani, îi aflăm
originalitatea în modul de a trata lumina tablourilor sale
ca şi cum e'I. ar „muşca" umbra.
Anii 1913--1923, în mare parte petrecuţi de Iosif Keber
la Bucureşti, în ambianţa luptei dintre curentele estetice, a
afirmării „Tine.rimei artistice", a muzeelor şi expoziţiilor de
artă plastică, a discuţiilor colegiale despre afirmarea noului
în pictură, au fost decisive pentru orientarea sa, în sintetizarea cunoştinţelor dobindite anterior sau din acea perioadă pentrn căutarea unui drum propriu, a unui stil
care
să-i defineas·că personalitatea. Artele klecomtive, .în,suşirea
diferitelor stiluri şi discipline tehnice din acest domeniu,
i-J.u trezit însă interesul în aceeaşi măsură cu pictura.
In acelaşi mod 1-a interesat şi gravura. In ultimii trei
ani ca student la Scoala de arte frumoase din Bucureşti, Iosif
Keber este remar~at ca un pictor cu perspectivă. Reuşeşte
la cursurile pentru bursu. scutindu-şi părinţii de cheltuieli
care cu greu puteau fi sustinute în primii ani de după război.
Pictează mult, valorifică o parte din creaţia sa,
dar
poartă cu sine nemulţumiree. că toate lucrările realizate în
timpul războiului şi preluate în colecţiile lui Nika Petrescu
şi T. Frumuşanu din Tîr0u-Jiu au fost âistruse în 1919
la
asedierea ·oraşului de către trupele .germane.
Se păstrează, i:i colecţia pictorului, o parte din studiile
sale, unele premiate, din anii petrecuţi la Şcoala de arte
frumoase, desenate în cărbune : „Cap de bătrîn" ( 1912), „Antinous" (stilizate după antlci), „Nud, bărbat", „.Cap de fată"
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(1913), „Cap de fată'', „Nud, bărbat", „Cap de copil", „Schide mişcări", o „Ve'dere panoramică: Tg.-Jiu văzut din
Dealul tîrgului" şi „Salcie lingă lac" (1914), Qn „Motiv decorativ" în tempera (1914), mai multe desene în cărbune,
„Nud de bărb3.l şezînd'', „Nud - femeie în picioare", „Cap
de fată", „Colegul Pupăzescu" (1915), acuarelele „Trandafir
roz", „Rom"!niţă", „Nalbă în cîmp" şi „Copaci" (1913), un
„Autoportret" în cărbune ( 1916), cîteva desene in creion cu
motive de la ţară, două portrete în acuarelă „Ecaterina Moraru" (1918), „Portretul bunicii", un „Autoportret" şi „Portretul soţiei" in creion, .,Peisaj" in ulei pe pînză, „Apus de
soare" (1920), compoziţia .Mihnea şi baba" şi alte cîteva
picturi, care vorbesc de interesul cu care studentul Keber
a izbutit să sUipînească meşteşugul picturii şi mai ales de
posibilităţile oe a realiza prin propriile mijloace un pas serios spre puterea de a supune umbra cu ajutorul luminii, al
culorii, precum şi d.P. Sf'ns~bilitatea cu care tratează oricare
din motivele sale, indiferent de tehnică.
Ca o încununare a <!cestor trăsături, Keber a obţinut in
anii de studii 22 premii ( 1 premiu al III-lea, 2 premii al IIlea, 19 premii - I), intre care şi Premiul academic I pentru
pictură „Le comte du Nouy" ( 1922), încununînd desenul în
cărbune „Nud după natură'', aflat astăzi la Academia Republicii Socialiste Romc'inia. !n 1922 a primit încă două premii,
unul pentru pictura „Cap de expresie" şi altul pentru artă
clecoralivă, ceea cc dovedeşte, la cei 25 de ani ai sJ.i, o de-plină maturitate artistică.
Diploma obţinută în anul 1923 „certifică cum că elevul
Iosif Keber a absolvit cursurile Şcolii de arte frumoase în
anul şcolar 1922-1923, obţinînd următoarele note la specialităţile pe care le-a frf!CVentat şi anume : „Pictură foarte
bine, Art<l decorativă --- foarte bine, Gravură - foarte bine„.".
După Hrcîncuşi, Keber e~le primul artist din Gorj
cc:ire
reuşeşte să frecventez~ cursurile Şcolii de arte frumoase din
Bucureşti, absolvindu-le cu rezultate deosebite, la începutul
acestui secol.
Călătoria de studii in Emopa pe care Keber a intreprins-o inaintP de absolvirea şcolii din capitală, a avut punct
terminus Munche•1-ul, cunoscut oraş al artei, în care a poposit şi Brttncnşi l.:i începutul veacului. Studierea unor limbi
ţe
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străine -- germena şi franceza - i-au facilitat tînăruluî pictor vg?rjean CllitlOaŞtere? În ti~p. scurt a izbînzilor Şi pre-o-·
cupanlor germ'ltne, a duor activitate este durabil legată de
înnoirile secolului XX în arta plastică. Influenţele lor vor
sluji unui plus de prospeţime şi savoare în lucrările lui Keber !din perioada tea maâ bogată a pidurii sa-1e,
dintre
cele două războaie mondiale. Totodată, în aceeaşi călătorie
şi apoi în ţad., Keber s-a preocupat să aprofundeze
arta
monumentelor istorice, pentru a-şi desăvîrşi cunoştinţele şi
talentul, a cunoaşte toate genurile artistice şi a se familiariza cu toate stilurile maeştrilor culorii.
Iosif Keber va rumîne între artişti un maestru a cărui
pictură este îndelung preqd.tită şi meticulos elaborată, prin
care se exprimă pe sine in dubla căutare de cunoaştere artistică a realităţii şi de autodepăşire, supunîndu-se doar sen~
sibilităţii proprii. nicidecu:;n curentelor ce-au frămîntat pictura epocii sale. Este un mtisl original şi stăruitor, aprop;at
sufletubi nostru, înţele~1erii tuturor.
Activiht:.~a artistica a lui Iosif Keber nu a trecut
neobservată, deşi a trăi~ retras din tumultul cercurilor de artişti : semnătura k1 însoţit opera într-un mare număr 'de expoziţii oficiale, operă nelipsită aproape an de an din confruntările CU publicul şi jUJ ;ile pretenţioase.
Dacă s-a dat răspuns, încă din 1937, întrebării „Cine e
pictorul Keher" 1, aprecierea de seamă i-au oferit-o expoziţi
ile din Bucureşti, anului 1938, care l-au calificat „un ol·
tean de talent", „un autentic şi mare talent" 2• I s-a consemnat atunci şi locul între artişti, cu toate că „îşi caută înfrigurat un drum al său" ; se consideră că „oscilează între
impresionism şi expresionism german" 3 , dar că „merge
pe
căi solide".
Astăzi, din bogata creaţie plastică a lui Iosif Keber e
greu su te opreşti numai asupra unor lucrări; pentru a-l reprezenta, fiecare dintre acestea se înscrie în lungul şir de ani
ai căutărilor, fiecare contribuie la edificarea artistului, care
n-a părăsit penelul peste o jumătate de veac 'dăruit artei.
Keber nu a manifestul prejudecăţi estetice programatice
şi nu s-a pus nici în slujba imitaţiei servile a vreunui curent artistic. Foloseşte însă toate mijloacele de expresie care-i sînt cerute de temperament, de starea sufletească dată
de subiectul ales, fără a le considera ca împrumuturi de la.
un anume curent.
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La baza operei sale stau studiile de desen şi de culoare,
de studiu ce i-au descoperit posibilitatea 'de a urmări
ich~ea. Poate de aceea s-a aplecat mai mult asupra picturii
Poate de aceea s-a plecat mai mult asupra picturii murale
şi de şevalet şi a căutat îri pietura de ulei o pozitie aparte, de rezonanţe afective tu.lburător,ire.
Ca şi contemporanii săi. Keber pictează în ulei după o
jumătate de mileniu de prncticare în Europa a acestei tehnici şi. nu trebuie să uităm, creează după o perioadă de culme a emancip~frii rulorit în creaţia lui Vincent van Gogh
şi Paul Gauguin.
Spirit optimist şi contemplativ în acelaşi timp, artistul
se exprimă ca un liric cu puternice rezonanţe sufleteşti, care nu se pierde in amiinuntele motivului autentic pentru a
reda coerent o st:ire (le sphit, o trăsătură, o atitudine. Ştie
să tn1.nsfo!·me culoarea în vibraţie, în durată şi emoţie, să
construiască forma din pete de lumină, pictura sa este de
aceea, lirică şi realistă. Condus de propria-i sensibilitate, neîngrădită, pictorul caută limbajul plastic
cel mai adecvat
simţămint~lor sale şi gîndiri\ în faţa motivului ales. N-a urmat niciodată trahrea fotografică, înţelegînd modul pictural
de a primi motivul, de ,1 păstra încărcătura emotivă a pl::isticităţii şi posibilitatea inkrpretativă a petei de
culoare.
Din pînzele sale ca şi din pictura muralii în care nu sînt
obişnuit0 nici 0xplo~dile de culoaire şi nlci alte modalităţi
proprii frumosului, se degdjă o atmosferă reală, de trăire delicată a sentimentului, surprinzătoare însă printr-un
desen
riguros al motivului.
Cînd, mai tîrziu. c0ută fi(\ retină vibraţia impresionistă a
luminii, Keber, nu ahanclonează ci o accentuează, căutînd
efectele luminii tn duetul desenului alb-negru ale tablourilor sale.
De aceea. Keber este 11n pictor al instantaneului; este
cunoscut di luna destul ele repede şi nu pleca de la locul
şevaletului pînă nu termina tabloul. Acesta cerea muncă interiocrZ\ şi (;rea, respcnsab!lli, care-i impunea ;JC loc alcgNca C'Jlorilor şi evitarea amănuntelor ncsemnific::itive ale ·motivului.
Instant:ineul este. totodată, selectat şi urmfirit cu o rrnt 'rnică trăire sufleleasc~1. Pictorul, vorbin:du-ne de această modalitate de elcborare "pe loc'· a operei, compma elementele
principale ce-l reţiaeau pe parcursul cles:ivîrşirii operei cu acelea ale unui interior din atelierul de fierar, care, la prima
căile
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vizi tă, îti oferă imaginea focului, apoi prezenţa. făurarului şi
a obiectelor ce-l inconjoar~ în semiîntuneric.
Datorită unor asemene:i. calităţi, pictura lui Keber este
dinamică. Ea este totodată un rezultat al lucrului sigur, fă
cut de un talent viguros. care stăpîneşte bine tehnica muncii de şevalet şi care evită retuşul.
Judecată formal, picturii sale i se pot găsi, desigur, unele afinităţi cu imprPsionismul şi curentele ce i-au urmat,
clar ele nu sînt urm:i.Le conştient, şi nu se aseamănă nici
pe departe cu dezinvoli l1l a proprie altor artişti în utilizarea
tehnicilor şi ii modalităţilor stilistice proprii acestor curente.
De pildă, şi în pînzele lui Keber umbrele sînt colornte, ceea
ce cîndva a constituit un pa~ înainte în pictura impresioniş
tilor. Expresia vie a primei impresii faţă de motiv şi tu,;a
divizată ii apropie pe Keber de tuşa impresioniştilor, crezul
artistic al pictorului înscriindu-l în cele mai bune tradiţii ale
şcolii rom<1neşti de pictură.. In portrete foloseşte intens tonuri de roşu, proprii imaginaţiei sale vii, simţului decorativului. Fermita Led liniilor ele contur se datorează picturii murale
pe care a practicat-o toată viaţa.
În lucrările cu mesteceni ori cu acei copaci bizari ai
iernilor din Tîrgu-Jiu, cerul este redus definitiv sau aproape complet - trăsătură dominantă care conduce la receptarea prezenţei afective a pictorului în interiorul peisajului.
In numeroase alte picturi apar siluetele şterse, fără o
„stare civilii'; şi fizionomie precise; prin acestea artistul nu
„degradează" natura. ea nu
i se înfăţişează ca model şi motiv al medi Laţiei plastice făr;:;, a fi fărîmiţată.
Peisajele cu rîuri şi pîriuri ale căror maluri au contururi neregulate, ori acele n1cuine icu suprafaţa vălurită a
apelor, au fost upreciat•~ pentru dinamismul lor, pentru interpretările datorate unui „realism crud". Astfel de
lucrări
prezentate la expoziţi<1 personală din 1938 au determinat pe
un cronicar pldstic să-l numească pe Keber „un impresionist
cu precise tendinţe realiste•·. găsindu-i „mijloace proprii de
exprimare".
Keber e mai întîi de toate un sentimental în faţa naturii. Sentimentele interioare exprimate de frumoasele-i peisaje
se reduc deseori la nostalgia <lată de timp, de
atmosf~ra
iernii imaculate, de puritatea ei simbolică, de verdele crud
al zăvoaielor, pădurilor şi dea·lurilor în renaşterea primăve
rii, de lumina verilor prietenoase, nu fără nori adînci în cerul
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liniştei. încărcate de melancolia şi trăirile interioare ale ar-

tistului, vederile sprn dealnri, spre adîncuri 'de orizont, sint
expresive. Fragmentele panoramice prind viaţă, devin spaţii
largi de trăire suflteasdi. Culoarea densă, sugestivă, mărtu
riseşte contopirea prin sentiment. a vieţii interioare a omului
cu natura.
Peisajele cu mahalâle şi periferii apar deseori ca motive
de creaţie la Keber fără defor:m area hîdă a realităţii,
fă1ă
grotescul voit şi fără orqia culorilor. Tonul liric al fiecărni
peisaj de acest fel e păst:"at. ca şi calmul reţinut al trăirii
naturii cu o bucurie obişnuită.
Violenţa impulsuriior primitive şi duritatea
societăţii
industriale nu devin scopul picturii lui Keber. O atitudine tn
sens critic, pole:nic, apare în peisajele cu copaci contorsionati în care îsi exprimă atitudinea fată de ororile războiu
lui, în peisajele de iarnă în care copacii sufe.ră de asemen0a dnntiti ori qîrboviţi ca după o calamitate.
Aici Keber investinhează natura însoţit de oroarea morţii de aceea copacii suferă precum omul. trăiesc
neliniştea
războiului. Este. în asemenea creaţii plastice, puterea
unei
Clrte rle protest faţă de cei ce se opun aspiraţiilor omului,
dreptului lui de fericire. Neliniştea şi întrebările răscolesc
echHibrul, dar nu-l distru~ : relaţia 'dintre subiectivitate şi
obiectivi ta te îşi păstrează factura clasică.
Aceste creaţii fn care· pictorul suferă oda-tă cu copacii
schilorHţi, transmit privitorului, în acelaşi timp, ideea
că
natura are puterea de a renaşte, că e perenă şi pusă în elementele sale. evoluti\·e. că poate regenera. In planul social,
irleea reqenerădi se converteşte ln gloria învingătorului adevărat iar tristeţea sau melancolia exprimată ln
culorile
peisajului dispare prin reverr;ul ei, bucuria fiind o altă faţă
a aceleiaşi atitudini prezentate artistic.
Picturih·· <le această factură au fost create de Keber în
timpul celei de a 'doua conflagraţii mondiale şi rezistă timpului nu prin naturalism în sensul larg, ci prin căutările tehnice si metaforice ale artei moderne.
Reţine. contrastant, în peisajele de iarnă, albul asociat
cu ton :.ui singerii, car.e cor:feră naturii o notă de optimism,
fără să o înfioreze. Tehnica tr<lsăturilor de penel la Keber e
cumpătată, calmă, de-a dreptul stăpînită uneori. Este aici in-
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fluenta puterii de expresie a artei decorative monumentale,
de care artistul a fost mereu preocupat.
..
Albul atît de frecvent in peisajul „Iernilor" lui Keber în care excelează are funcţii specifice, constructive . şi
emotionale. Trăsăturile de penel cu alb însufleţesc peisajele,
hatura, o fac expresivă în cel mai înalt grad, o umanizează
profund prin dinamizare, sporesc starea emoţională, fără a
estompa caracterul tridimensional a,l obiectelor din conul de
Vedere al receptorului de peisaj. De aceea, negrul copaci.lor
din „Iernile" lui Keber nu e un negru pur, ci in tente unitar
armonizate ; .artistul scade intensitatea celorlalte culori, luminîndu~le, sporindu-le căldura, făcîhdu-le prietenoase.
Roşul şi verdelP sînt reţinute in tonuri variate,
pentru
:a'. întări exprimareR. tră.irilo1 intense în faţa naturii, chiar
tind e vorba de peisajele de iarnă, atît âe numeroase
in
creaţia sa. Keber asociază roşul cu verdele culori nejuxtapuse ·în spectnil solar. - prin crearea unei intensităţi
armonice, fireşti, fără a şoca retina. Pata de culoare este astfel un mozaic de ton.ni Câlde, pentru a deveni· afectivă şi
pentru ia exprima sentimentul frumuseţii naturale.
Nici albastrul ori galbenul nu i-au displăcut pictorului;
funcţiile lor sînt, aici, dP dfenuare a tonurilor roşului
şi
verdelui.
· ~ 'Jii: !
In peisajele dC: iarrUi asupra cărora vrem să insistăm, al_bul zăpezii juxtapuse celorlalte -culori - roşu, violet, albastru· :....:: le -intensifică cromatic.
Dînd o mare atenţie modelării prin culoare, Keber s-a
folosit de acorduri principule 'de albastru, în peisajele
de
Vară, pentrn: a se e:<prima în cele de iarnă, evitînd negrul
şi albul pur. Astfel. in lucrarea intitulată „Drum spre
Dră·
ţJoeni", din iarna anilor 1935-1936, creat după legi~e perspectivei clasice, albul zăpezii e înviorat de albastru-v10laceu:
pentru copaci nu P. folosit negrul ci brunul deschis şi tonu·
rile de albastru ; cerul confuz de iarnă este de asemenec:
alb-albastru.
Cromaticd luminoasă., caldă, este proprie lucrărilor „Ba
bele" sau .,Iarna", din 1942, care aduc în prim plan copa
cii negri, gîrbbviţi <le ani şi de zăpada alb-violocee ce aco
peră grădirtn, mărginită. in plan secur..d de ·gardul galben lu
minos: Lucrarea reînvie parcă atmosfera caldă a ·iernilor bo
gate ·in ~ăpadă din Tîrgu-Jiu, la poalele Partngului.
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Un alt peisaj, „1tnnu in urădina publică din Tirgu-Jiu",
din l9'.1i' of2ră privitorului aco:duriw de al1Jastru şi verde ale 7~:JC;zii albe, p>c•ste care tronează copacii, trasaţi în
linii groase de negru. i'rin astfel de asocieri de culoare, pictorul ajuns2se ia si;nplilat.e, la valenţele înalte ale artei
sale. h peisajul de iarn~i „Invalizii" din 19-10, copacii ciuntiţi suferă parcă rnai mult din cauza frigului; cuprinzînd tot
spaţiul tabloului, ei sînt redaţi prin aceeaşi pastă densă, sub
un cer nedecis, şters, în culori obişnuite creaţiilor sale din
anii '40.
Alte lucrări folosesc şi acorduri principale de rozun ş1
violaceuri calde, de~1radeuri de alb sau verde. Intr-un alt
tablou, „Marină", tn prim-plan apare o lotcă circumscrisă în
conture precise, d(> negru intens, în timp ce, pe cerul vast
de albastru-Yiolac0u, planează nori galbeni, mari, înroşiţi de
soare, peste m~rea cu reflexe g2llbene şi verzi. Jocul unor
asemenc~a culori ial!"ă în contrast cu
twqrul din dns -~n:.:i
lotcii, creînd un dinamism aparte peste liniştea presc1pusă
fără de sfîrşit "- murii.
Intre culoare şi l;.1min1 din peisajele lui Keber există o
strînsă legiîtură. Pe rt1epl cnvînt scria un cronica:r al expozitiei sale din 1928 : „Problema de famină. nu-i o te"'.Tlă convenţională în care obiectele să se lămurească numai pentru un pretext de culo<nt> monocromă. Dimpotrivă, lumina
de zi este diferit redată faţă de cea de dimineaţă printr-o
meşteşugită minuin• a culorii. Şi în sensul acesta se
poate
remarca şi atmosfera diferit realizată pe anotimpuri, fără o
prea mare trecere c'.e 13 o cu}oare la cealaltă. Este ceea ce
s--ar putP.a numi p,c scurt posibilitatea de a s~nsibiliza„:·.
Puritatea paletei lui Keber, fără tonuri pămîntii, imaginile create d0 penelul său cu culoare şi lu:nină, stăpînite de
roşul
estompat, de vc:dele în tonuri diverse şi albastrulviolaceu, participă lu expri.marea unui mesaj, regăsit cu uşurinţă. în peis3jele de iarni:J., mai c>,;es în „copacii" din aceste peis::ije, ca nişt.~ fiinte ce iau atitudine faţă de mersul
vremii sau faţă de evenimentul social. Apariţia unei asem0nea palete î:i lucrările din anii '40 este revelatoare pentru
curajul artistic, pentru idealul comunicări;i de idei genero<.1se, puse în slujba omului.
Universul picturii lui Keber, în· afară· de cel al picturii
monumentale, este restrins, dar cuprinde u.n complex
'de
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trăiri

afective, generoase, general umane. Natura este domeniul principal către care se îndreaptă artistul. investif]area frumosului natural reprezentînd o permanenţă în creaţia
sa.
Prin peisajele sale. mai ales prin acelea care ne familiarizează cu. iernile de' pe Jiu şi de la poalele Parîngului. K eber este un artist de-o factură aparte, care a sintetizat cel
puţin dragostea gorjenilor faţă de locurile dragi, im·.)rlalizate pentru c:Pi ce vor vrea să le cunoască. Din cel~ citeva
sute de pebaje, multe se inspiră din oraşul copiEl.riei şi tinereţii s.:1lf·, subliniind dragostea pentru natura patriei, înfr:1tire..i dintotdeauna a românului cu locurile în care n trăit, cu
pădurea c;;i c=tpele, cu munţii şi văzduhul, cu florile şi aerul
înE1iresma.t. Pictura sa are rădăcini trainice şi, prin acestea, dura i_1i li.ta te.
O parte din peisc:jele lui Keber se constituie în documente pen1ru viitor, pentru cei ce vor trăi în acest colţ rle
ţară, al Gorjului. „T,1.-Jiu văzut din dealul tîrgului" (h 1914),
„In parcul Tîrgu-Jiu'· (1918), „Casa pitarului MJ.!dărescu"
(1925j ... ~forgine din Tg.-Jiu" (1930), „Cartier din Tg.-Jiu"
(1933J. „Slracla mea, iarna" (1940), „Case de pe strada
mea'' ( 19-îOJ, „Cărîn~' ghiaţa de .la Jiu" (1940), „Cu SCl.cauu
pentru apă ia Tg.-Jiu'· (1942), „Chioşcul din grădim1 publică'• ( 1946}, ,Stradă dir. Tg.-Jiu" ( 1947) şi altele, r~prezintă
imaqilli caie nu mai pot fi recunoscute şi care, redc:•h:? pe
pînză cu marea dr1qG~Le a celui ce le-a imortalizat. anarţin
istoriei. Cu aceleac;;~ ~dese sentimente a prezentat Keb<:•r -şi
alte colţuri din ţară, unele cu rezonanţe intens patriotice.
Dintre ac·~stea cităm ; „Casa memorialii din Vhdimir, a lui
Tudor Vladimirescu'' (1921), „Casă din Săcel" (19213) .,Uliţă
din Novaci" (1934\, „Vedere din Cernădia" (1945), „Vedere
din Br::inPşti" (1955), ,Margine de Bucureşti" (1924), „Casii din
Craiova" 11931). „P?~iferie din Ploieşti" (1932), „Satul Techirghiol'' ( 1935). , Gara Vlăduleni-Romanaţi" ( 1936). „Peisaj
didn Z~\videni" ( 193C,1 „Stradă mărginaşă la Rom;rn" ( 1927),
,,Vecterl~ db Vîlcel" - Tg. Ocna" (1938) etc. lndustriolizc.ren
şi moJernrz:area uno~ localităţi i-a prilejuit lui Keber apropierea de reclităţile noi, în peisaje care vorbesc despre hiirnicia oame!1Hor de :!Zi : „Uzina de la Doiceşti" ( 1953). „Spre
mina ~;otîn~a", „Staţiei de încărcare a cărbunelui" şi „lntrureln mină la Şotinga" (Hf56), „Excavatorul" (1956) ş.a.
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Peisajele cu copaci ale lui Keber constituie un ridu,
început cn desenul în creion „Pluta" din 1913 şi încheiat cu
pictura „Pluti bătrîne" din 1947. Salcia a fost şi pPntru el
copacul pe care l-a s~udiat în mai multe rînduri - „Salcie
lingă lac", desen în cărbune, din 191-1 r „Sălcii de pe malul
Jiului", acuarelă din 1919 şi „Sălcii bdtrîne", ulf~i. in 1936-1937. Mestecenii, de- ui;emenea, aa con!Jtituit un element de
care pictm ul gorjaa s-a ataşat îndeaproape.
Din peisajele cu copaci, cîtcva exprimă acea atituJine
de împotriYire faţii cte ornnle rilz\Joiuh:i : „Invalizi" i l~H.01.
,,Pădure îmlurerată" fHl41). „Solitarii" (1942), „Cop<i.ci sfîrtecaţi de rilzboi'' f194:2) şi „BabPle iarna" (i942). K:::o,~r nu a
cunosc..1~ iucrările cu copaci ale altor pictori; le-a crea~ pe
cele alt~ sale apelînrţ la propriil2-i sentimente, la atitudi.nea
sa progres.stă faţă de idealurile umanitare. Tablouri!~ sale
de acest fd sînt o întruchipare a unui conţinut simbolic şi
metaforic:, fără grotesc ieflin, filr:i halucir.'.lţli. E!e repr.:~1-.intă
puterea cre<:'toarc• a autorului lor, chiar apo0cul picturii sale.
In contr>:-dul lucrz;riJor de şevalet ale Lli Keber se po;'l~e
vorbi despre aceea5i dragoste de Yiaţj. p1·pzenU şi în naturile
sale statice, realizări de mare fineţe plastică.
Portretele realizat2 de Keber, şi în special autoportrP.tele de diferite vîrs~e. sînt adevărate poeme plastice dedicate unor pe1sonalităţi diferite şi frămîntărilor sufleteşti ale
artistului care le-a crE.at.
Fin observator al naturf'I. şi a] omului, Iosif Keber nu
se dezminte ca artist în lucrările de graficii, în desefl.ele şi
gravurile din primele decenii ale activitJ.ţii artistice, unele
dintre ele n'\inînd ;;.trnţia publicului în saloanele ofkidle
bucureşlene. Cîteva !"chiţe şi desene au fost
preze.a•ate in
ultima expoziţie retrospectivă de la Tirgu-Jiu, întregind personalitate.1 unui artisi complex. Aşa cum se spunea de către
un aprecii:tt critic îri r1otele din catabgul retrospectivd din
W79, desenele lui K c>ber „vorbesc despre o spontaneitate a
simţirii ~i a gestului grafic, revelatoare a unei acti'.lni artistice de prim rang. Siluete de copaci - motiv care revin1~ aproape obs;·siv în dr!senele lui Keber - sînt fixate pe hîrtie,
în puţine trăsături cu un spirit de sinteză foarte modern:
cîteva linii nasc un univers de culoare, de forţă, de sev~i vitală. la id de agile sint schiţele de personaje : ţărani. copii,
asupra cărora privir a pătrunzătoare a artistului ,.;;e opreşte,
0
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ghicind esenţialul într-o mişcare expresivă, într-o ati~ucline
elocventă a trupului. Uneori aceste desene sînt c0loro.te. cu
materia uşoară a acuarelei. pe care Keber ştie s-o mînuiasînctemmetic şi precis".
Nu ne vom opr; âSupra cîtorva proiecte de decor teatral
executat<"! ele artist în tinereţe pentru spectacole, deşi acestea
sînl o contrlbuţie îrlsemnată Ia evoluţia acestui gen artistic
tn ţara noastră. Dar, nu se poate încheia succinta prezentare·
a artistului Iosif K~btr fără a aminti preocuparea-i statornică pentru pictura monumentală; el fiind un mare autor
ele·
fresce ale mai multor edificii din ţară şi de peste hotare.
Kehr>r o.re, ca pictor monumentalist, un remarcabil ~imţ
nl decorativului şi o inegalabilă pregătire de speci:llitdte.
Brcincuşi, care l-a cunoscut în anii 1937-1938, l·a socotit
înnoitor el picturii monumentale româneşti, „un Puvis <le
Chava11n% al nostru".
Descoperind secretul longevităţii zugrăvelilor µe tenct1ial.! crudii, a decorat, din 1923 pînă Ia adînci bătrîneţ(~. cîteva zeci de monumente. Cele cîteva zeci de mii de :r;ietri pă
traţi de pictură de frescă, tempera sau ulei. se
co11stituie
într-o opert: valoroasă, realistă şi originală.
Importanţa
contribuţiei
lui Keber Ia dezvoltarea
picturii monumentale rnmâneşti, pentru un timp n21nţeleasă.
poate fi mai bine relevată dacă ne amintim situaţia acestei
arte din primele decenii ale secolului nostru, ani in care·
pictura murală încerca să reînv1.e fără succes pe plan uni·.rersal, în care marii maeştri ai picturii de şevalet căutau noi
rAspuns·ui ~timulatP. de curentele moderne şi în car~ frt~sca,
suport vital al unor Yechi tradiţii, intra în desuetu':!.inc•. Jncprcan•a de a da o :iolă durabilă preocupărilor pen~ru frescă şi-a asumat-o K~her, care a adus un suflu nou în pictura
de acest ~JLn, şi în arta monumentală.
~umai un talen~ viguros şi meticulos, insistent şi bine
preqătit putea să se remarce după succesul trecut <i l pictorilor realişti Mişu Popp, Tattarescu, Grigorescu şi al ultor artişti romS.ni. Urmaşii acestora în pictura monumenlaVl
copiau filr<l discernămînt opere străine, fără a a verJ. muccr
meritul unor reproduceri de calitate.
Tehnic-. dificilă, unele cunoştinţe intime ale
acestei
capricioase îndeletniciri artistice, descoperite prin c.~rcet<lri,
personale, cit şi studiul asiduu al compoziţiei monumentale,
că
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i-au cJnferit lui Keher locul înnoitorului, dacă nu al reformatorului - aşa cum îl considera Brâncuşi.
Este cur.ascut cil. vechile fresce, aflate în pr 2crUe condiţii de conservare, îşi destramă pelicula culorilor aşternu
te pe faţa netedă a varului. Artiştii îi legau durabilita~ea. de
pătrunderea în adînr:imea tencuielii a pigmenţilor de culoare, presupunere cu care artistul gorjan nu a fost de acord.
Keher ne-a mărturisit astfel convingerea sa j2spre durabilitatea frescei: „Taina ca pictura în frescă să înfrunte
cu dîrzeniP veacuri îniregi şi inamicii atmosferici se datoreşte în primul rîn i varului crud, mai precis carbonatului
ele cak!u cc.re, în contact cu acidul carbonic din RPr, dă
f.Jn:rnl.1 marmurei, apoi altor trei fapte sau trăsături
alr~
muncii pidorului : rnpiditatea de executare a picturii. sclivisirea insistentă a porţiunii de studiu în timpul :;;i <lupă
terminarea lucrării, nerevenirea cu coloranţi pesi0 lucrul
terminat. Se înţelege, fresca este o pictură judici.os 9îndită
CT.nterior lucrului, stndiată pe desenuri ce se aplică. în mă
rimi precinte". Altf0l spus, secretul picturii în frescă e5le
pentru I. heber pi2trificarea marmoreană a pigm<:!!'lţilor ele
culo.ne od:ită cu uscarea tencuielii de va.r în care ::.înt .'1.plicaţi.

Ptntru d ajunge la realizarea frescei mai treb 1ie cunoscuttl reteta - dedusă din practică, raportată la realitatea varului. în amestec cu cîlţi tocaţi - din care '>~ exclud
qhipsul şi cimentul. Culorile se dizolvă în crispă (a.pu de
var) şi se aplică cu mare rapiditate pe tencuiala zvîntată
şi împrospiltată prin sclivisire. Culoarea se impune prin acoperirea rnprafeţei cu acuarel3. sau prin acoperirea păs
toasă cu t~mpera, dîn<l rezultatul unei ;preţioase stofo mate.
Ambele tehnici nu pot fi dispersate cînd e ·cazul unei lucrări monumentale <:~e mari proporţii, fără a periclitu
rezultatul artistic al unui procedeu, faţă de celălalt. Pictorul
Keber le foloseşte miliestrit, după Împrejurări pe amîn1

două.

Cu.lor;Jp frescelc1 pictate de Kcber sînt calde, d~senul
este degaj;it de dett..dii, compoziţia cuprinde în prohrnzime
scene, fiauri şi ornamentaţii armonios asociate, ambianţa
fiind donl.:nată de o tonalitate temperată dată de galbenul
ce respinqe întunecimea zidurilor afumate. E o pictur<l cc-·
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ne aduce în faţa unui creator care a ştiut să facă nu numai
din munca la şevalet, dar şi din aceea de pe schele, o implinire de 'artist ce-şi revendică dreptul consemnării în paginile istoriei artei româneşti.
Viaţa şi activitatea lui Iosif Keber sint cu devotament
consacrate în întreqime artei.
Afirmîndu-se în bună tradiţie românească, cu deosebire
în evocările poetice ale naturii, I. Keber rămîne un artist
sensibil, abil constructor al formelor care păstrează sentimentul durabilităţii m1iversului, al dragostei între oameni
şi al încrederii în viitorul fericit al omenirii.

NOTE:
1

i

J

Jean Bărbulescu, „Cine e piciorul Keber l", „Gorjanul" XIV, nr. 43.
1B no:embrie 19::7.
Silviu <:ernea, Un olt~an de talent, „Patria", 8 februarie 1938.
George Nichita, Cronică Plastică, „Cur<ii!ntul". :i.t ;1nuarie 1938.
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TREI

POEŢI

GORJENI
dr. ION MOCIOI

1. EMANUEL PARAIANU
(1863-1916)

Scriitorul Emanuel Părăeanu, ale cărui cărţi de prosau versuri au apărut numai la Tîrgu-Jiu, este uitat şi,
de tîrgujieni, de multă vreme, dar pe nedrept. Un cărturar care l-a cunoscut înd<>aproape, Iuliu Moisil, îndemna încă la sfîrşitul cleceniului al treilea sd.-1 cunoaştem, cînd scria : „Ar fi ele
dorit să se găsi:>ască un adn;.lrator al poetului gorjean, care să
adune toate lucrările sale în poezie şi proză, să le aşeze într-un buchet şi sil Ie dea Iu.olaltă publicităţii"'. Intr-adevăr,
deşi nu toate lucrările lui sînt de valoare, merită să-l aducem
din uitare, căci a fost poetu I anilor din jurul lui 1900, care a
constituit primul cenaclu literar gorjean şi a fost bine cunoscut în epocă. Ftichetarea lui ca „un prozator şi un versificator modest, cu o notorietate limitată, provincială" - fie şi
numai atît - ne îndreplhţeşte să ne aplecăm asupra trudei lui
scriitoriceşti şi să-l îndrăgim ca pe al nostru.
Emanuel Părăeanu s-a născut la 11 martie 1860, in comuna Izvoarele --- Gorj, într-o veche familie oltenea·scă. Pără
enii erau urmaşii banilor Olteniei. Un ban Hamza Părăianu
trăia pe la 16JO. Din neamul său a fost savantul moldovean Spă_
tar Milescu. Marele postelnic Danciu, fondatorul mănăstirii Polovragi (1650), a fost omorît la 1659 de 'domnitorul Mihnea III,
împreună cu .fiul său, logofătul Preda 3, şi alţi boieri, pentru
pricini încă. neelucida~e. Un alt fiu al lui Danciu, Barbu Milescu, numit astfel după moşia lor din Mileşti, a fost o personalitate despre care vorbesc adesea cronicile muntene.
ză

2
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EMANUEL PA RAIANU

Se poate urmări gem'<:.dogia poetului Emanuel Părăeanu.
Tatăl său se numea Co;istaGtin Părăeanu, născut în 1823 Ja
Tirgu-Jiu. Bunicul poetului a fost Ştefan Părăeanu, polcovnic
pe la începutul secolului al XVIII-lea. Străbunicul său, Ion
Părăeanu, era fll'potul lui Staico, fratele mai mic al marelui
postelnic Danciu'.
Marna poetului a fost \1nia Plrşoianu - Dobrescu.
„;,roşu:" :_,:!;.; cL::sp:·L' :E;.;m), Dunitrn Plcşoianu ( 18111880), a stăruit să se înfjinteze la Tîrgu-Jiu şcoala normală şi
a înde;nrnt oficialitîţile înc.lte <1le vremii să se realizeze şo:159
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seaua nâţională de pe defileul Jiului spre Petroşani. Bunicul
lui Părăeanu a publicnt o ,.Privire asupra instrucţiunii publice romei.ne" şi o carte despre folosirea rachiului de drojdie î11
tratarea unor maladii. Mătuşa lui, Fima Pleşoianu, a fost scriitoare şi, poate, ea i-a dat îndemnul şi firea de a se apropia de
poezie.
Emanuel Părăeanu aYea suflet de poet. A ajuns militar
şi, militar fiind, n-a părăsit poezia. De ce a ajuns militar?
Poate pentru că moştenea firea bunicului Dumitru Pleşoianu,
prietenul nedespărţit dl generalului Gheorghe Magheru, deopotrivd. luptători pentru o patrie româneaS<:ă liberă şi înfloritoare.
„Am crescut în ochii acestor doi bătrîni - va spune poetul, mai tîrziu, prin 1913, în faţa învăţătorilor şi preoţilor din
judeţ şi îmi reamintesc şi acum, deşi a trecut foarte mult
de atunci, cum de multe ori în copilărie, pe cînd mă întorceam de la '1coald., îi găseam pe amîndoi acasă stînd de vorbă
şi păşeam pragul, in loc sd. le sărut mina cum se obişnuia pe
vremuri, şi cum se mai obişnuieşte şi acum pe unele locuri.
Mă opream înaintea generalului Magheru şi îi recitam cu glas
tare următoarele versuri pe care moşu-meu Pleşoianu mă învăţase să le zic: •'Astfel e românul şi român sînt eu / Şi sub
jugul barbar nu plec li.ipul meu I»,
Zimbeau de bucurie amîn'doi prietenii ascultîndu-mă şi,
ce isprăveam, îmi întindeau mîinile să le sărut însoţite
de cite un --bravo !» ~i o sărutare pe frunte, oare mă făcea(u)
să tresar de mîndrie, parcă cine ştie ce faptă mare săvîrşisem;
iar, cînd ieşeam pe uşă, auzeam pe generalul zicînd: .-Să-ţi
trăiască nepotul, Pleşoiene !». Apoi exclama : .-Viitor de aur
ţara noastră are / Şi prevăd prin secoli a ei înălţare!». Desigur că generalul cînd recita aceste versuri se gîndea şi la
copiii săi şi la generaţia cu care vor creşte împreună.
S-au stins de mult aceşti doi bătrîni gorjeni care işi iubeau aşa de mult ţara şi neamul, înainte ca să-şi vază toate·
visele cu desăvîrşire împlinite ( ... )" 5•
clupă
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Acelaşi sentiment puternic, dragostea de ţară, şi dorinţa
redeşteptării naţionale îl vor stăpini pe Emanuel Părăeanu
pînă la moarte. ln cartea sa Suflet din popor, publicată cu doi
ani înainte de a pleca în huma ţării, mărturisea : „Am scris
aceste istorioare originale, în care se oglindeşte firea poporu-

lui nostru, mai cu seamă pentru sătenii de la ţară şi cei din
armată., ca, văzînd faptele săvîrşite de eroii povestirilor care
sînt din sinul lor, să-şi dert mai bine socoteala de renumele
care l-au moştenit de la str5moşi ( ... ), să meargă mai repede pe drumul luminos, pe care au apucat, de redeşteptare
economică, culturală, patriotică şi naţională, ca să înfăptuias
că mai în grabă, visul de mărire şi de fericire al neamului românesc"6. N-a fost mai prejos de lupta generaţiei lui Gheorghe Magheru.
După studiile lic('ulP urmate la Craiova,
a frecventat
cursurile şcolii de fii d,, militari, din laşi, şi s-a înrolat apoi
in armată, unde a muncit cit> la 1886, pînă la 1910, cînd s-a
pensionat pe caz de boali1. A primil calitatea, de rezonanţă
romană, „Serviciul militar de: 25 ani" şi trei titluri cavalereşti,
între care şi al „Stelei Romfrne". Ca militar, în 1903, a fost
trimis în Rusia, a lăi uri d'' ~f:'11Pralul Averescu şi colonelul
Găiseanu, să reprezinte ţara la u:-i j11bileu al regimentului Vologda, ceea ce dovedeşte d1 poetul-cilpitan a reuşit să-şi facă
pe deplin di·1toria şi sub ;.,;-~:-ie.
In familil' a a.vu l un climat propice poeziei. Soţia sa,
Constanţa, era fiica revizo1 ului şcolar Tache Frumuşanu, fost
preşedinte de magistrat, şi ~ora Eca\0rinei, nevasta lui Ştefan
Dobruneanu, fost serrntor ~i primar al Tîruu-Jiului. In casa din
oraşul Jiului de Sus şi-a fonnat o bibliotecă şi un salon de
discuţii literare, p!in cme a atras la dezbateri alte personalităţi locale. Numele său din familie, Manolache, a ajuns popular în Tîrgu-Jiu deşi b10~1rafii l-au considerat pseudonim7
pentru că poetul a semnat 'deseori astfel.
Primele poe2'ii scrise de Emanuel Părăeanu datează din
anii de şcoali:i militară rlc 1,1 Iaşi, mai precis din 1883, după
mărturisirea sa 5• Una dintre primele poezii, datate „laşi 1883",
J61
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este La inaugurarea statuii lui Ştefan cel Mare, poezie patriotică în stilul lui Vasile Alecsandri, dar cu alt suflet:
„Te salut ziuă frumoasă şi de glorie măreaţă
Ce din veac în veac păstrată te arăţi în ăst minut
Luminînd cu al tău soare un popor ce plin de viaţă
Fericit, ves~l sQ.rbează măreţia din trecut I
Pe un pie'destal dF~ inimi pe Ştefan domnul cel Mare
Ţara mîn<lră îi ridică din trecutul glorios,
Dintr-un veac de biruinţă, mare-n pace, în luptă tare,
Păstrind limba şi credinţa de duşmanul fioros.
Şi-nălţat de ea cu fală, un popor întreg s-adună
îmbrăcat de sărbătoare şi, cu inima săltînd
De o glone mtireaţă, a lui frunte încunună
Şi prezentul se închină la trecut, îngenunchind.
Ştefan ! Ştefan I Domnul mare în tot locul se aude
Şi al lui nume dus de vînturi îşi ia 'drumul nesfîrşit
In Cosmin, Dumbrava-Roşie, printre frunze-ncet pătrunde
Tremunnd pădurea-ntreagă cu stejarul neclintit.
Valea-Albă, I-al său nume, se deşteaptă de-o-dată
Şi pe oasele-nălbite zace scris la orice pas,
Mare-i domnul şi poporul cînd legaţi de-aceeaşi soartă
Pentru ţară îşi dau vlat,a alergînd la al său glas.
Mare eşti, o, Doi:lmne Ştefan I Al tău nume îl cinsteşte
Tot Românul, mic şi mare, ce în ţară e stăpîn,
Peste vatra părintească avînd limba ce-o iubeşte,
Care tu, mărite doamne, le-ai scăpat de la păgîn".
Se ştie că Părăeanu c>. publicat unele versuri în „Curierul" (1884-1886), altele în revistele bucureştene „Lumea ilustrată" (1891-1896), „Revista theatrelor" ş.a., iar cele mai
multe în revistele şi ziarele gorjene : „Jiul" ( 1894-1895), „Amicul tinerimei" (1895--1908). „Araeiul" (1896), „Lupta Jiului" (1896--1898), „Sezătoarea săteanului" (1898-1916), „Amicul poporului" (1898-1905), „Lumina satelor" (1899-1900),
„Bazarul" {1899--1907), „Speranţa" (1902-1903), „Călăuza
Gorjului" (1905), „Lumina" (1910), „Unirea neamului" (19141916) şi „Calendarul Gorjului" (1910).
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Emanuel Pi:':răeanu i1 fost poetul reprezentativ al primei
revistt• qorjene „Jiul", apărută la Tîrgu-Jiu de la 15 a~rilic
1894 pîni:i în mai 1395. ~\ înserat în paginile „Jiul"-ului 30 de
poezii, în mc.joritatea lor antologice prin expresia artistici'!,
prin sensibilitatea spo:itd. faţă de oamenii simpli şi necăjiţi.
prin cintecul pur al dragostei şi strigătul de dreptate. Să ne
amintita de Cerşetoarea\ inspirată din viaţa nefericită a mo.nwi poetului N. n~!ri)alcscu-Alin, Pe banca Curtii cu juraţiw şi
Doamne, vezi cit sînt de răi 11 • Interesante sînt în această revistă şi tr<'i proze scurte : Din notiţele unui medic, E demult,
demult de tot şi Din călătorie. Alte lucrări remarcabile le gă
sim în celelalte µnblico.ţii la care a colaborat şi în cărţile pe
ceam le-u. publicat: Nicu Steluţă (1839) 12 , Umbre şi lumini
(1896)':s, Cartea ~.ăteanufui (1897) 14 şi Suflete din popor (1914)n.
Volumul de poezii reprezentative publicat de Emanuel
Purăcmrn este Umbre şi lumini, care cuprinde versuri socidle
şi poezii erotice dovedind orientarea către aspecte întunecat•::
ale vieţii sau către îni'iHările ei prin fapte de laudă şi de trd.ire sentimental& intensă. Cele mai multe dintre aceste poezii
nu apărut mai întîi în •. Jiul" ; unele sînt inedite. Multe poezJi
din revisleJ.e cu <Elpriţie după 1896 nu au mai fost reluate in
alt volum, cur:r sînt lloţoaica 16 , Cu drag 17 , Viteazul răsplătit13 .
Patul ei ş1 •• Ce noroc 1!\ Scrisoare20, Singur21 ş.a. din „Şezăto:-1rea săteanului", La Pievna22 din revista „Lumina", Rezervi'ituL >ii De strajă~ 1 Jin ,,Amicul pooprului" etc.
Po·1te pentru cil era militar şi a fost crescut în cultul jertfei pentrn patrie, Emanuel Părăeanu da semne de obsedat al
trecerii nea5lep~me Î'.1 neant, după cum se poate observa în
motto-ul la volumul V1mlni şi umbre, care cuprinde astfel de
expresie : „( ... J cinel in drumul vieţii mă depărtez de leagăn şi mă apropii de rnormînt ( ... )". Avea atunci numai 33
de ani. dar era în cl.~plin~i maturitate. In ultimii doi ani, crense aproape toate poeziile reluate în volum, pe care le publi·
case mai întîi în revista „Jiul" (1894-1895) şi le citise proba·
bil în cenaclul revistei, unde participau redactorii ei şi rilţi
intelectuali din Tîrgu-Jiu, însufleţitori ai unei mişcări cultu~
r;ile de renume.
363
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Versurile lui nirăeanu sînt curgătoare, chiar dacă nu au
dPosebitVi str1lucire. Cele mai întinse folosesc mijloacele prozei rimate, cum sînt Ancuţa, Zinzolina, în spital, Antoniu Maqnu ş.a. Au fost scrise pentru educaţia etică a cititorilor ori
din impulsul milei pentru subiecţii unor cazuri extreme ale
vieţii de odinioară. Impresionantă între acestea este Lăutarul,
izvor de profundă simţire omenească :
.„„Cîntil lăutarul dulce, cîntece de veselie,
mesenii ce-l ei.scullă, de plăcere ameţiţi,
l!nii-i dau H>ioşi paharul, alţi bani cu dărnicie ;
Si el cînt'i. mereu cîn tă, ca să-i ţină fericiţi.
In cîntare.:i lui voioasă, Doamne, cine-ar fi ghicit
Pe copilu-i mort de-acasă, ce atîta l-a iubit !
Cîntă lăutarul. ciute. pentru ziua-nmormîntării,
Să plătească bine popa care i-o cînta pe drum,
Lurnîn '>ri s'l-i dea destule : mîine-i ziua indurării
Suferinţei lui de tată ! Pentru bani cîntă acum !
Rid mesenii, bat in palme, bucuroşi se-nveselesc ;
Cîntă lăutarul, cîntă, mmeni jalea-i nu-i ghicesc" 2'.
Şi

Poc>ziil·~ de ori.:lgoste sînt poate cele mai frumoase creaţii'
ale lui Emanu,..l P'ir:J.eanu. A fost, de altfel, o fire care a cautat foricirc.J. în mhirt7a pasionată. De aceea, zicea ca-n gl:Imă într-o poezie :

„Cici iubire;i i7bi:iveşte
Orce su rl"t p1icătos.
Şi

~nainte.J.

frumuseţei

S-a f~cut om şi Cristo·s !"
ori

C1ltă

poezie ·

„C'ki stC'lele scînte1etoare
Nu sînt ca ochii e:=i.
!\lu .- u lumini ft.>rmecătoare
Ca o:::hii de femei".

Se citesc cu atenţie ao;tfe! de poezii: De-acum Noapte·
dulce !, Ce-ai simţit ?, Unde aleargă gîndul tău, De ce ?, în "Zadar caut odihnă ... , Dacd. mă sărutai, Ochii de femei şi alt~le.
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Crezul vieţii şi iubirii
Fantezie :

e~te

mai cl;ir

exprimf~t

într-o

~1losă

numită

„Eu sint logoait de soartă
Cu gîndirea· ce mă poartă
Ca pe-o umbră uşuric~ :
Zică-mi toţi ce-or vrea sit-mi zică.
Ura şi n~cazu-n viaţă,
Cu privirea lor de gheaţă,
Pentru min<> nu-s nimici:! :
Nici nu-mi pasă, nici nu-mi strică
Cu iubirea sînt de mînă,
li stnt sclav, îmi e stăpînă,
Fără ea şi poezie
Lumea-mi pare tot pustie.
Eu cu razele din soare
Impletesc păr la feciof'.re
Şi le fac sii-mi placă mie ...
Fantezie! Fantezie !" 16
Continuînd încerdirile în proză din volumul de nuvele
Nlcu, Stcluţa,2 7 proza.torul Păr<leanu publică în 1896 fascicule
.,CarlPn s':teanului" (nr. 1-10), un ciclu de nuvc'le ins;Jiral•~
rlin viaţa oamenilor din popor, cu scop moralizator pentru să
teni şi rnili tari, pe tern eh~ dezrădăcinării, influenţei nefoste a
oraşului, degrndării vechilo!· rosturi şi obiceiuri rurale. Reluate în volum inle9rnl în 1897, nuvelele Pe scările tribunalu.lui, Smaranda, Radu Perceptorul, Niţu sergentul, Doctorul de
plasă, Popa ion şi altt."le 23 se constituie într-un document al
literaturii umanitariste de nua~ţ~ presămănătoristă de la sfîrşitul secolului al XlX-lea.
Stilul alert şi accesibil, coloratura folclorică şi alte calităţi
de narator ale lui Emanuel Părăeanu prevestesc povestirea sadovenian<l şi creaţia in proz<l a clasicilor noştri din pr.agul secolului XX.
Ultimele lucrări ale scriitorului Emanuel· Părăeanu au fost
grupate în volumul Suflet din popor, din 191429 ; dintre acestea atrage âtenţia o piesil de teatru într-un act, Dinu Sergentul - Viteazul de·sub Paring, despre un episod din războiul
'din 1U77-1878.
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.O parte din creaţia lui Părăeanu, într-adevăr, merită să
într-o plachetă literară, cel puţin pentru gorjenii
şi urmaşii celor care i-au recunoscut acea „notorietate provincială", despre care s-a mai vorbit30•
Sfirşitul lui Părăeanu a fost tragic. ln 1913 s-a îmbolnăvit
de nervi. S-a internat, pentru zece zile, la un sanatoriu din
Bucureşti, unde şi-::1 recăpătat sănătatea. In 1914, boala a recidivat şi s~a agravu.t printr-o gălbinare. Treptat, poetul şi-a
pierdut puterile în faţa vîrstei şi, în 1916, la 4 decembrie, a
murit în sanatoriul din fiucurPşti. A suportat cu greu şi căde
rea ţării sale sub ocupaţie germană. Trupul său a fost inmormîntat în cimitirul „Sf. Vineri'' din Capitală, unde i se închiriase Ioc pentru zece ani. După expirarea acestui termen,
trupul dezhumat a fost adus în cavoul familiei, din cimitirul
'de la Tîrgu-Jiu31 , în decembrie 1927, prin grija soţiei, Confie

restituită

stanţa.

Părăeanu işi dorise altfel moartea. Cu douăzeci de ani
înainte de trecerea peste Styx, în 1896, în poezia La moartea
mea, scria cu nostalgia drn9ostei de neuitat :
„La moark•a me1a o s<l ~;ăsiţi,
Pe fund într-o Iădiţ~,
Un ~uvenir de ani trecuţi :
Din păru-i, o şuviţa,
Şi lingă ea, pitit un vraf,
Scrisori dulci de iubire,
De mult acoperite-n pre.I,
Ascunse de iubire.
La moarb>..'l mea, s5. le citiţi,
Să aud încă cuvinte
De ani trecuţi şi mult iubiţi,
ln Ioc de vorbe !"finh~.
Iar cînd va fi su m~i-nwopaţi,
Să-rni fie somnul dulce,
Pe inimii să-mi aşezaţi
Aceste,-n loc de cruce,
Ca să oăstrez şi in morrnint
Comoura din Iăcliţ5.,
Cum i-am păstrat pe-a.cest pămînt
Iubire şi creclintă" 32 •
Asemenea poezie, care aminteşte de eminesciana Mai am
un singur dor, dovedeşte reale calităţi ale poetului gorjean şi
poate fi considerată una dintre creaţiile antologice ale lite-
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raturii române, spre âmintirea celui care a semnat Emanuel
Părăeanu.

1 Ve:~:

„Arhivele Oltcnil'i", 1929, nr. 45-46.
Vezi: Dicţionaru} lileralurll romii.ne de la orlglnJ pină la 1900, Ed. Acad<>miei R.S.R., Bucureşti, 1!.l'i9, rp. 667.
• Vezi; E11clclope:Ua românii, Siblll, 1904, voi. III, p. 525, capit. Părăeanu,
s.ub redacţia lui Alexan,;rn Şlefulescu.
4
Vezi : Pe.ntru respectul adevăn1l~I. in : ,,G,orjanul", Tirgu-Jiu, nr. 32-3~,
10 septembrie 1~:l7.
·
) Părăeanu Emanoil: Cuvinlart- ( ... ) (din 1913, la Tirgu-Jiu), Tirgu-Jiu,
1913, p. 2--3.
.. .
6 S:uUct din popor, Ed. Tip. Artistică ,,Luminii" Fraţii Niculescu, T1rguJiu, 191{ p. 3.
7 Vezi L. Predescu, Enclcloµedlc, Eci. Cugetarea, J940, p. 634.
a Vezi „Unirea Neamului". Tîrqu-Jiu, anul I, nr. 25, 30 mar·tie 1914.
11 Cerşetoarea, poezie, în: „Jiu(', llr. 8-9, 25 decembrie 1894, p. 2.
•u Pe banca Curlil c:u jura!f, poez;l'. ln: „Jiul''. nr. 3, 15 iunie 1894, p. 5--6.
11 Doamne, yezi cit sînl de riti !, poPzie, in : „Jiul", nr. 3, 15 iunie 1894, p. 16,
1:1 Nicu, Stcl•1ţa. Nuvele, Tip. Milo~escu, Tîrgu-JLI, 18139, 32+ 18 p. (BA. ~I.
1H:368).
13 Umbre şi lumini, Tip. Mdoşe~cu. Tirgu-Jiu, 1896, 84 p. (BA.Il.119395).
" Cartea si'.iteanulul, Tip. MI!o<;.c:scu, Tirgu-Jiu, 1897, 154 p. (BA.I.119693).
P Suflete din popor, Tip. Lumina, Tirgu-Jiu, 1914.
46 Hotoaica, poezie, în: „Ş•~ziitOCIH'<' săteanului", I, nr. 1, p. 20.
l7 Cu drag, poezie, în: „Sez[1toare:'I sMeanului'', XVI, m. 3, mar.Ue 1914.
18 Viteazul răsplătit, poezie, în : Şezătoarea săteanului", XVII, nr. 4, aprilie 1914
1ll Patul el, poezie, şi Cc noroc !, poezie, în : „Şezătoarea săteanului", III,
nr. 2, septembrie 1800, p. 71.
20 Scrisoare, poezie, in: „Şezătoarnc, să<teanului", III, nr. 4, noiembrie 1900,
p. 155.
21 Singur, poezie, în: „Şezătoarea săteanului", V, nr. 9-10, sept.-oct. 1903,
p. 241.
22 La Plevna, poezie, în: ,,l.•Jmina", Tîrgu-Jiu, I, nr. 1, p. 2~25.
2:1 Rezervistul, poezie, în. ,,Amic11! poporului", I, nr. 4, august 1898, p. 127.
2 4 De strajă, poezie, în: „Amicul poporului", III, nr. 6, 15 decembrie 1901.
25 In voi. Lumini şi umbre, 1896, p. 11.
26 Voi. cit, p. 76--77.
2 1 Voi. Nicu, Steluţa. Nuvc>le, Tirgu-Jiu, 1889, 32+18 p. (BA.II.119368).
2 a Voi. Cartea săteanului. Nuvele, Tirgu-Jiu,
Tip. N.D. Miloşescu, 1897,
154 p. (BA.1.119693). Volumul cuprinde şi poezii şi este dedica•t lui
„Alexanctru Ştefulescu, Iuliu Moisi! şi Rola Piekarschi".
:l!I Voi. Suflet din popor, Tirgn-Jiu, Tip. „Lumina'', 1914, 86 p. (BA.1.37769).
::su Iuliu Moisil, Căpitanul Emc.noil Părăeanu, poetul Gorjului... , Craiova,
1929. 16 p. Extras din „,\rh;·,reJe Olteniei", 45-46, 1929 (B.A.11.102507),
31 I. Mohor, Aducerea osemintelor căp(llanulul) Emanoll Părăeanu ln TîrguJiu, în: „Gorj.anul". Tirgu-.Tiu, IV, nr. 1-2, 1-B ianuarie 1.927, p.5.
:rJ ln voi. Umbre şi lumini, Tirgn-Jiu, 1896, p. 82.
2
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2. PANTELIMON NICOLESCU - MONU
(1901-1980)

Am o datorie mai veche faţă 'de cel ce a fost poetul Pantelimon Nicolescu-l\1onu. A. avut încrederea în condeiul
acestor însemnări scriindu-i cu limbă de moarte asemenea cuvinte : „Simt că, nu peste mult, cortina se va lăsa. Am
unele materiale strînse cu migală. Nu le pot încredinţa decît
unui om care să le poată întrebuinţa, cerceta şi pricepe concordanţa lor cu timpul (... ), dă pe la mine şi vezi-le. Sînt sigur că te vei opri asupra lor ( ... )" 1• Am fost la ultimul său·
domiciliu, în Bucureşti. l··am văzut biblioteca şi manuscrisele.
Mi-a povestit despre sine şi l-am înţeles. Avea să-mi trimitii
cîteva scrisori, o notei autouiografică şi un colet cu manuscrise~.

Monu a fost un învăţător luminat, un politician cu vederi
progresiste, un publicist cu predilecţie pentru didactic<l, c~ar şi
un scriitor care şi-a încercat talentul în schiţe 'despre oamenii·
satului şi în poezii cu suflet înnoitor.
Pantelimon Nicolescu s-a născut la 1 februarie .1901 în
Sănăteşti, sat al comunei Arcani Gorj ; părinţii lui, Nicolae
şi Maria, au fost ţărani săraci iar mama nu ştia carte. A urmat
şcoala primară în sat cu învăţătorul Ion Petrescu, apoi cursurile Gimnaziului „Tudor Vlcdimirescu", Tîrgu-Jiu şi ale Şcolii
normale Piteşti. în 1920 s-a încadrat în învăţămînt, la Bilta·
- Gorj. Din 1923 5i-a stabilit domiciliul în Stăneşti - Gorj.
unde s-a căsătorit şi a rămas în învăţămînt, pînă la pensionare, iar din 1964 s-a mutat pentru totdeauna la Bucureşti.
unde l-am cunoscut şi noi. S-a stins din viaţă în 1980.
Monu şi-a împărţit viaţa între şcoală, politică, creaţie
literară şi publicistică. Pe tărîmul şcolii a activat o vreme şi
ca inspector şcolar, dar s-a preocupat mai ales de Asociaţia
învăţnLo;-iJor din Gorj, de revista acestf'ia şi de publicarea. în
colaborare cu C.V. Ciltuţ, a 14 manuale dedicate claselor
mici, pentru care a fost distins cu titlul de învăţător emerit.
A fost membru al P.C.R. din ilegalitate, întemeietor la
Gorj al Frontului Pluqarilor şi preşedinte al acestui partid şi
primul preşedinte judc.>ţean al Frontului Democraţiei Populare.
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PANTELI:\10N NICOLESCU-MONU

Ca publicist a început fiind la şcoala nonnaV't iar ca
scriitor, Monu a debutat în 1921, cu schiţe din viaţa ş:olii, în
revistd ,,Lamura". A semnat versuri, articole şi proză scurt<l
în „Crinul satelor", „Gorjanul", „Curentul nou", „Revista învăţătorimii gorjene", „Ţara lui Litovoi", „Gazeta Jiului" şi
„Steagul nostru", publicaţii apărute în Gorj. Unele schiţe literare şi poezii au fost publicate sub semnătura lui Monu tn
„Universul literar", „Curenml", „România literară", „Luceafărul" şi „Scînteia" de la Bucureşti, „Pămint şi suflet oltenesc" din Craiova, „Datina" de la Drobeta Turnu-Severin ş.a.
In ultimii ani ai vieţii a participat la întrunirile cenaclului
bucureştean „Mihail Sadoveanu" şi a publicat proză scurt!
într-o plachetă a acestui cenaclu.
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Ar~icolele scrise ele Monu au un ţel nobil, acela de a educa. Concepţia ~a despre publicaţii în general şi-a exprimat-o în articolul „Presa" apărut în „Gorj anul", în care spunea :
„intotaeauna am considerat presa o şcoală de adulţi" 3 •
Poeziile lui ii.fonu aduc sclipiri de talent, deşi au fost pe
drept criticate pentru stilul lor adeseori neglijent\ Unele din
poezii rezistă prin imagini artistice alese, altele cel puţin
prin sublinierea în limbă versificată a unor sentimente şi atitudini durabile, ori a unor o.devăruri care atrag atenţia cititorului.
Poezia „Eu şi tu", scrisă şi publicată în 1932 5, aminteşte
de ideilP. eminesciene din poemul „Impărat şi proletar", cu
toate că este departe de a intra în comparaţie cu acesta :

„Cine dă vrPo importanţă fumului ce piere-n vînt?
Cine stă s-asculte astăzi muta mulţilor durere,
Cari cad sub o povară hărăzită pe pămînt?
Cine-i cel ce pot-să d~a o dulceagă mîngiere ?.„
Ai văzut? Ce bine-mi pare! Unu-n lume mai puţin.
Golul tău nu se cunoaşte ! F.şti o mină de pămînt,
Din colosul de ţărînă : iar în urmă-ţi alţii vin
Şi-or găsi mai mult o coajă, ce-or mînca-o-n vesel cînt'
Ai căzut
Eu, sunt
De cinel
Chiar de

tu pentru mine? Tu erai dator să mori !
eu, deasupra leqii, iară tu eşti doar un prost !
lume'.!.. mi-este dată să risip mereu comori,
sunt strinsc de tine ! Aşa e. aşa a fost !

Mori şi n-ai drept la răspktil. ! Şi răsplata e a mea !
Nu vezi că eu sunt mai tare? Legile au doar un rost,
Ca să-ţi spună: "Tu munceşte şi sl mori, că eşti un prost!·"'
Le-am făcut azi ca şi miine şi le-oi face pururea".
In 1941, în plin război, versurile lui Monu au devenit a
chemare la lupto., ca poezia „In ţara lui Litovoi"" 6 , poate ceu
mai frumoasă din cite a scris. Reţinem îndemnul prin fapteh~
primului voievod oltean :
„Tulnicul de aramă rl'.;sună la „curte».
Din morţi, în tin ja scundă, trezit sta Litovoi.
Durerea-I sfişie, şi-o clipă-I amurte,
Işi scutură barba şi qlasu-i porneşte apoi :
370

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

"Aprindeţi. pe virfmi, în nod, vilvătae..:
La Grui, la Pomeni, la·. S<;hela1 şii BHt;h
Sil afle, din l·onoare· fil:. Olt aă„i. băta.e:;
S-alerge aum pot : cu. coasa, cu furca. ş:i· bita.

Buliga

şi

&ia·. să

treacă. pt".ir.i

codrii spr.e. 9tr.ei,.

C-acolo-i-aşteaptă- şi. fr.at~"ill.eu. Bărbat,
\'îlcan şi cu mine; vom trece pnin, chei,
Dind veste la' Ar9e.ş) ... aii1 noi am, pleca.!:>•.
nopţii hata, s-arunc:ă oastea: toată'.
măcel s:Hbdtiu.-ngenunohe Illtov.oi::.
suflare; GU dr:an.1-ailui.mai cată:

Cînd miezur
Şi-nlr-un

Cu ultima

„şi astăzi· eu mor Hlwr, · tot ca~n: şapte-şi doh•.

Cocoşii

cintă;.n iiainici şi- morţii intriî-n cripte;
Pe .Iii, s-pre CZ'urtiŞoa•·a s.e pierde' v-Oievodul;
Ca-n noaptea următoua să iasă. din morminte·
Din ţara lui ~pre h1pt.<1, sii: iasă· to.t norodul.

Căci I!itovoi nu am· oclihnlî· in moom.int
Cit timp· audr.: qeamăt ele' frate.: subjugat.
.„~:e bate el cu morţii, pe sfîntu-ne pămînt,
Cind celor vii le-teamă': ş.i lupta au: uitat•' ..

Asemenea. \'ms.uri dmintesc de. „Umbra JuL Mircea Ia
Cozia", din creaţia. lui Grigore AlexandresclL
Căuti:irile pentru " înţelege· drumul spre o lume nouct
l-au subjugat neîncetat· pe Monu şi transpar în versurile lui
cu idei ale emancipurii. Ele dovedesc o fire încrezătoare care
învinge greutăţile spre o ţintă· prooi§'ă, ca în• poezia „eălă
torii"•:

,.Nebune călător! Ce-ţi croeşti drum prin stîncă,
Cinel alături s.~ ~useşte limpede, frumos drumeag?
Mîna ta-i neputincioasă şi-au cercat şi alţii încă
Drum prin mw1tc; clar căz.ut-au toţi şireag !
Hai pe drumul fără piedici şi pe care toţi
Ce frumos estr~ pe!sajul, incit sufletu-ţi
Mai curînd un drum în soare ar putea ca
Dar prin piatra ce-ti slă-n faţă, niciodată,

apucă.
desfată!
să

se

ducă 1-

niciodată!
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Sînt nebun? Se poate asta, dar prin stîncă-i drumul drept.
Dincolo de piatra mare e lumină. Ah, lumină !
Să te văd statornicită, să te scoli cu foc în piept
Şi să mor, ca-n urm~i-mi qioi, lume nouă va să vină .

.Drumul nostru ·larg

şi vesel se sfîrşeşte în genune, ·
Drumurile fără muncă, toate-nşală, că ascund
La un capăt, sau în fiecare clipă, nu minune,
Ci prilpăstii cu-ntuneric şi noroaie fără fund.

Că în ~oat.J. a mea viaţ.1.Yoiu fi rob acestei stînci?
.
O, o ştiu dt.• mult prea bine, precum ştiu că am să cad;
Dar un picur de Inmind. pentru negurile-adînci

Costă

vieti,

~i

mi-o dau Yesei

să.

croiesc luminii vad ..

Murim toţi r:nu la fel însct, că depinde de cum mori.
TJna-i su cazi în mocirlă, alta-i să mori sus pe creste,
lnYelit în raze multe, dF Ia aştri şi din sori .
... Deci, Ia drum şi fiecme să-şi cinstească-a lui poveste".
Monu av1~a mare încredere in puterea cadrelor. didacticede a lumina poporul, de a-l chema la fapte pentr_u o lume
nouă.

Sonetul „Jnvăţătoru1·-~. deşi contradictoriu în final, e tn
pri:q.1a parte un imn pentru dascăl şi învăţătură :
„L-am ·îritîlnit albit de tiniir cu ochii faruri prinse-Ii ceară.
în dimineţile ('i:'ţoase, cu neguri înveli te-n ploi,
·'
Pe· drumul îmbetit sub dîlme şi sub troene de noroi.
·Vorbea ceva, de lumi vi~ate şi zbîndite-n fapt de seară.
· Sffo$i ne întrebau salcîmii, atît de strimbi şi-atît de goi l
Am stat de vorbă-n drum, tovarăşi, să zămislim o lume clarii
Şi-n sufletele n-florite su.na a vremurilor fanfa.ră ...
Şi brazda ne-a grăit în şoaptă: „Eu v-am chemat
pe amîndoi ..'' !
Cu wzonanţe clin poeziile lui Coşbuc şi Goga, poeziiie
lui Monu despre clezrtidăcinarea intelectualului de Ia sate au
o frumuseţe aparte. Asa sînt „Scrisoare - dedicată tinerilor
lnvăţători'·!1, .O sat 1•• .'.;; şi „Reintors ... 11, cu adevărat antoIo0ice.
Alte poezii ale lui Monu aduc vibraţia unui suflet sensibil în faţa naturii, ca în acest fragment din „Tablou de iar-·
nă'''":
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„Murea aseară toamnn pe braţul unui pin
Şi respira rugină din frunze şi suspin 1
Iar noi treceam cu viaţa zglobiu peste covor,
In lacrima pădurii pluteam de cald fior".
Poeziile publicate în 1971 în „Luceafărul"' 3 , sub titlurile
„Echilibru" şi „Mărturisire". scot din condeiul lui Monu încrederea în viaţ;i perpetuQ., una din ele sfîrşind cu versul
„Bună dimineaţa, viaţă!'',

Proza scurtă risipită sub numele lui Monu în diverse puaduce fapte ale oamenilor obişnuiţi, adesea cu tentă
moralizatoare, expuse în limba neaoşă, simplă, fără veleităţi
artistice deosebite şi se încadrează în efortul unui dascăl de
provincie care a găsit şi în literatură un mijloc de educaţie
blicaţii

permanentă.

După A. Ştefulescu, Pantelimon Nicolescu Monu a fost
al doilea învăţător care a ajuns în fruntea dascălilor gorjeni
şi le-a oferit un exemplu de activitate creatoare în slujba
culturii şi artei.

1 Scri~oarc

originală. autografii. din 28 octombrie 1975.
Ne-a oferit munuscrisul mmi „Abecc<lar", nepublicabil, şi Caietele 1-11
.privind istoricul „A~ocit1\ic,; învăţMori!or din Gorj".
3 Monn, Presa, în: „Gorjanul", Tî:gu-Jiu, nr. 7-8, din 21-28 februarie
1931.
' Profesorul Mircea Pîrvulcscu face o asemenea cri.tică poeziilor lui Monu
în ziarul „Gorjanul", anul VI, nr. 8--9, aprilie--mai 1929.
) Monu, „Eu şi tu", în. „Revista învăţătorimii gorjene", Tîrgu-Jiu, anul
III, 1932, nr. 6---7.
v Idem, ln ţara lui Litovoi, în : „Revista învăţătorimii gorjene", TîrguJiu, anul XII, irmuarie--fehruarie 1941, nr. 1-2, p. 37-38.
7 I.-Jem, Călătorii .•. , în: „Revista învăţătorimii gorjene", anul III, 1932,
nr. 8, p. 14-15.
6 Idem, Invă\âlorul, !•;: „Tarn 1~1i Litovoi", anul XI, 1940, nr. 1-2-3, p. 51
11 Idem, Scrisoare. Dedicată tinerilor învăţători, !n : „Revista învăţătorimii
gorjene", anul VII, Hl:~G. III. 7-8, p. 23-24.
10 Idem, O, sat! ... , în : „Revista învăţătorimii gorjene", anul VI, 1935, nr.
9-10, p. 27-28.
11 Idem, Reîntors.„, în: „Revist<:. învăţătorimii gorjene", anul VII, 1936,
nr. 3-4, p. 38.
12 Idem, Tablou de iarnă.
ta Idem, Echilibru şi l\1d.rlurislre, în: „Luceafărul", Bucureşti, anul XIV,
1971, nr. 1 (453), 2 ianuarie.
~
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3. ION GHEORGHE

ANGLIŢOIU

(1913-1942)

Din Hobiţa lui Brâncuşi provine şi un poet, cel
ce
semna Ion Gheorgi:l~ Angliţoiu, o figură literară pierdută în
anii afirmarii, din timpul celui de-al doilea război mondial.
Autor al unor volume de poezii publicate şi al altor
lucrări rămase ia manuscris, n-a convins printr-un talent deexcepţie şi a intrat uşor în uitare, deşi cel puţin cîteva poezii
sînt antologice şi îi puteau retine numele.
Ion Gheorghe An9liţoiu s-a născut în iunie 19131, în
familia de ţărani G:1eorghe P. Angliţoiu, în cătunul cu nume veşnic de pe 13i~lriţa gorjeană,
într-o casă cn tei la
poartă, ele care şi-a cdus uneori aminte. „La umbra şi balsamul lui îmbătător - a scris el într-o povestire din volumul inedit „Livada copilăriei"~, - mama mi-a împletit funie de năzuinţi din s!i'rîitul fusului cu tort şi melodi::i. cîntului cu pîze şi moşnegi„.". Chipul mamei, de asemt'lle<J, l-a
urmărit prelutindeni. Mătuşa Rada, poate altăd:ită iubirea tînărului Brâncu~i -, îi descînta de deochi şi-l doftoricea, <lupii cum aflăm într-o altă povestire inedită.
Şcoala primară d urmat-o la Bobiţa, începînd ':lin 1920,
avînd un dascăl iubitor de istorie şi frumuseţe, rămas in
memoria poP.tului cu un portret viu : „.„ ochii sufletu.lui
mc~u te v6d mereu în pragul casei de lumină, privind lunq
în calea iur;gă a generaţiilor noi şi dogorind făclie în besna veacului, aşa cum te-am cunoscut".
Anii pdmelor cl<lse au constituit perioada cunoaşterii
naturii de către un hoinar prin pădurile din apropitm:~. prin
zăvoiul H1sLiţei limpe·;:i ca lacrima, prin cîmpiile de timpuriu uscate în arşiţa verii...
„Purtam cămaşa rupUi-n spate
Si spini M.tuţi adînc în tălpi,
Homar din zori şi pînă-n noapte,
De soare ars ca un dănciuc
l;i~înd de foame şi de sete
Vt:'neam aca~ă. să mă culc„."
astfel scria într-o povestire numită „Hoinar".
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La virstc. de 14 arn, 111 1927, Ion Gheorghe Anglitoiu S·cJ.
înscris ca elev la Liceul „:'vlihail Eminescu" din B;;cureşti.
A revenit la Hobiţa în prima vacanţă de iarnă, dup.~ o că
lătorie cu trenul pînă la Tîrgu-Jiu, cu o sanie pinii la
Tele$ti şi pc ]OS pînă ncast'1, pentru a participa la sări>1torile
de iarnă ale satului. după cum îşi amintea într-o a!Li povestire autobiografică. I se pustrează „carn0tul ele identitate de elev", cu nr. 2i :;, clin clasa a III-a, 19'.29-1930, document care poartă fotografia din 1929 şi vizele ele CJliltoric
cu trenul pentru v::i.canţele petrecute la ţară.
A ab:;olvit cursu:·ik secundare în 1934,
ul.• Uct~ubi
„Titu Maiorescu" clin nucu;eşti', la care se înscrisese în
ciuSd a V-'3, începînd din anul şcolar 1931-1932.
TaWl, Gheorghe P. Angliţoiu, şi-a luat, b acea pr:rioadă, slujba de gardian JJl!blic în municipiul Bucureşti" pentru a-şi ::i.juta fiul. 1-'rin notele obţinute la bacalaur:~at
in
1934, Ion Angliţoiu a fost clasificat al 15-lea din 29 elevi.
dupil. cum se cunoa';'le dintr-o copie după diploma de absolvire elibe!·ut~\ L~ 10 noic.:mbnP 1934 1•
])ornic de a-şi continua pregătirea. lcn Gh0~orghe Angliţoiu a urmat cursur:le Facultăţii de litere şi filozoiie din
Bucureşti. După absclvire, în 1939, a intrat în serviciu
la
Primăria S<~clorului de ne9ru din Bucureşti. A fost, apoi. luat
în armată. unde c. mm<'t şcoala de ofiţeri în rezervă 6 • După
această şcoală s-a Incadrat ca ofiţer activ in armata naţio
nală, la Regimentul 18 Dorobanţi.
In timµul celui de-al doilea rii.zboi mondial, a
c.'iznt
în luptele de la Stalingrad, în 20 noiembri0 1912, la Yirsta
de 29 ani, în plin=1. tinereţe·.
'

o
Debutul poetic al lui Ion Gh2orqhe Ann,liţoiu il constituie volumul „Harfe", api:'1rut în 1939 3, cînd autorul lui era
încă studc~nt. Cuprinde 45 poezii selectate dintr-un
caiPt
de încerc:hi literare mai v1echi. Recenzat cu îngăduitoare
atitudine critică în ltebdomaclarul „Gorjanul" 9 de la TîrguJiu, volumul a fost bine primit de conjudeţeni pentru
că
prezenta „llcăriri şi versuri frumoase, care ne anu!1tiî ivirea sfioasj a unui nou talent pe plaiurile noastre. ':>ensibilitatea naivă a acestui. volum de tinereţe clocctiloare e departe ele a fi o sd\dPrc. Ea e trunchiul pe care se vor rilti>i
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înfrinyerile şi biruin~ele viitoare ... ". Recenzentul, convins că
poetul „va aduna cîndva pulberea stelelor, foşnetul porumbului ele toamnă şi tnsteţea sau înaltul nopţilor de i:1rnă ... ",
citează cîteva strofe din asemenea „buchete de vis" şi îşi
manifestă încrederea că acesta „poate păşi cu încredere în
lupta peatru cucerirea redutelor poeziei".
Vo!umui „Harfe · are ca motto o dedicaţie, „Obol sntu\ui meu" ceea ce dovedeşte rădăcinile trainice ale inspiraţiei poetice şi respectul pentru tradiţiile de la ţ.nă.
Considerînd poezia un tdrîm cu „ţărmuri de lumină" şi
„fîntîai din soare" spre care se pot întinde „punti di~ vis".
poetul ~;orjan cheam::i tinerii, în debutul volumului, numit
„Urcuş olimpian", s~,re culmi spirituale demne de
„setcn
noastră mare", dincolo de „zarea ce cuprinde / cîmpul veş
nicilor taine", într-o călătorie de la frumosul natural
la
cel recreat, dovadă a rolului înţeles al creaţiei, al operei
de hrt<l. 'Acelaşi rost al poeziei, implicit al
poetului. se
str<lvede in a doua poezie a volumului, în „Cînte::: pentm
mine".
Poetul nu-•;;i u i tb rădăcinile devenirii sale, ţăranii, şi nici
modelul popular de versificaţie, într-un „Răvaş satului m'~u".
O elegw numitJ. „Tristeţe", subintitulată „Satului meu",
este dedicati:l satului Hobiţa, care, desigur, i-a fost leagăn
de neuitat. O muzica1itate aparte freamătă în aceasti'i po~
zle despre înaintaşu care nu se mai întorc :
„Sat tăcut, rămas uitării,
De ce-n . hohot plîngi în vale
Şi .tot caţl mereu cărării
Care urc[i-r1 deal la cruci
Sub zăbranicu-nserării?
Cine vrei sb. mai coboare
De sub plingătoare salcii?
Cine, acolo, spune-mi, n-are,
Cu parfum, ori ofilită,
Din grădină, smulsă floare?
Al! urcat atîlea
De·. pe valP, sus
Şi-or urca jeliţi
Şi în strigd.te de
Cît vei fi bătut

tînduri
la cruci,
în plînsuri
clopot,
de vînturi !
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Veşnicia-ş1 cheamă mirii,
:-.lu mai rlingc, sat uitat!
Tu ai lacnmi, trandafirii,
Să-mpleteşli frumoase jerbi,
Aşa-i scrisă legea firii !"

Alte poezii deplin~ starea ţăranului din anii '3:), cum
sînt „Ruc1ri.ciunea plugului" şi „In lume singur", iar „ln haiducie" P'HL' a da o soluţie pentru ieşirea lui din ace.:istă
stare :
.. Era într-un amurg de seară
Cu flori de- lilieci şi cer senin de
Ch1d mi-dm ipus spada la oblînc
Şi-n şea m··am aruncat pe murg.

vară

La uşa
Şi-nchis,

casei am pus zăvorul
pllngînd, :ramas-a dorul ;
Iar la-nverhite porţi, făcute din stejar,
Un lacăt yreu, de meşterul-fierar.
Pornit-am noaptea, pe poteci cotite,
Şi-n priSj)d mi-au rămas muşcate înflorite
Şi ederă sprinţară cu firele vînjoase?odoabă bîmelor bătrînei mele case.
De pază am lăsat doar liniştea aclîncă
Şi

cheile ascunse în frunze sub o stîncă ;
în culme m-am urcat
Şi-un chiot. lung am dat spre sat.

Pe murg. î11cet,

Pe-obraji, şiroaie lacrimi se preling,
Cindind c~i nu mă-ntorc curînd.„
~i-n pas domol, lăsat-am murgul sCi co!Jo·1n~
Spre codrul verde cu izvoare„."

IE poemul „De ce plîngi, codrule, vo;nicule ?„.", cu r•.~
\'erbera tii clin folclor şi din culegerile populare emi nt~scie
ne, apar accente nMi pronunţate ale re\·oitei sociale .
.,Tic, îţi spun doar jalea mea,
J'ilca mea cit e ele grea :
S-au stint; focurile-n vetre\
Un '.le str în şi voinici în cele
~1i-au cîntn L în noapte doina„.
Ti"f
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Azi securea mă doboară,
Din stăpîn de-odinioară !
Ah, şi plîng, poete, plîng,
·vreau voinicii să mi-i string !„."
Cîteva poezii sînt dedicate, fireşte, mamei. „Mărgăritar
pentru leagăn" este un frumos omagiu, sub forma unui cîntec de leag2in, adus celei ce i-a dat fiinţă poetului. Poezi 'l
„Mamei;, este un fior stîrnit de despărţirea copilului instră
inat:
.Era pădurea înverzită mamă,
Si-mbobo<.:eau tufite de cicoare,
Cînd m-a pornit de-acasă,-n zări streine.
Un dor înmugurit în sărbătoare.
Eram doar rupt din voi, cei de la brazdei,
Şi dorul pentru voi, înmugurise,
S-aprind din zări în suflet o făclie,
Să fiu nădejdea-n sat şi cheag de vise„.
Şi-a

scîrţii L în urma mea portiţa
Ca un suspin uşor al tuturora;
Şi pe răzoare pînă-n creastă, mamă,

!'·H-ai dus toiagul zării şi-aurora
Din ochii tă.1 a lăcrimat în iarbă.
C1 să deslrami din ceaţa neputerii
I.a ochii uzi şi pironiţi în zare
Ai dus o mină streaşină vederii..."
Scrisă în gen epistolar coşbucian, poezia „Carte mamei"
este portretul marnei cu cinci feciori care au plecat la oaste „să pun;:i pieptul ziduri la hotar", rămasă îndurer;it::i prin
pierderea a patru dintre ei pe frontul încrîncenat.
Nostdlgia depărU;,rii de „Meleaguri dragi" l".a stăpînit
pe cel plecctt de-acasă şi a pătruns în versurile lui rn o
aromă îmbietoare :

.Culmi cu fogi, stejari bătrîni,
ueal CU Vli şi CU castani,
Cine doina vă mai cîntă
Cind eu azi îmi port departe
J-fctina tineriior ani ?...
378
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Cărărui

pe deal. cotite,
N-are cin' -- Sti v;1 m_ai bată !. ..
Azi sub iarbă v-aţi fi şters,
Numai µoate-n amintire
Mai trJim ca altildatil !. ..
Dragi i:n•otire de
A secat a

voastr~i

pădure,

Yin:'\;

De c.înd eu ma-nstrăinai
Nimeni stinca n-o mai sapă
Cum săpam c:1 fi mea mină !„.
Flori de crinq şi de poiene,
V-am iubit făcind cunună;
Care mină vil mai frînqe
Mîine-n zori. în aJT'.int'irea-mi
Pe-o Troiţă să v~ pună? ...
Volumul .,Harfe", cu poPzii pe teme dintre cele mai diferite, exprim<l respPctul pentru con'.deierii pe care i-a admirat
poetul. cu un omaqin ,.Lni Titu J\:faiorescu", la moartea acestuia, şi „închinare.lui Octavian Goga".
Pastelurile readuc în alentiP o fire sensibilă la frumuseţile naturii „Primr..varn", „C1lătorie", „O noapte de april",
„ Pastel nocturn", „N oaptP bunr. ! ". Cite va poezii de dragoste
aureolează pana unui poet modern „Fecioara satului", „Între mesteceni'', .,Gind hoinar", „In seara visurilor mele" ş.a.
Apariţia volumului „Harf<'" atraqe atenţia Fundaţiei cultur;-ile „Luc~afărul" din Bucureşti, a cărei revistă îl invită pe
tînărul poet să colaboreze, socotindu-l „prieten colaborator
şi abonat" 1 ~.

Tn pc>rioc:da nrecjiltirii nrrn'itorului volum rl~ poezii
„Pulbere ele stPle" --. în noir-mhrie-dPcembrie 1940 si ianuarie 1941. Ion Gheorqhe Anqlitoiu a îndrăznit a expedia cîteva scrisori poetului Tudor _Â_rghezi, reuşind în cele din urmă
să primească un răs1rnns dP lfl marele poet naţional. răspuns
dat<i.t „11 ianuarie 1041 ", cu indicarea adresei şi telefonului
unde să dinloqhez~ di.rect. Nn ştim cum au evoluat relaţiile
dintre cei doi poeţi, dar este de apreciat gestul maestrului de
a 'da un răspuns fie si ca acc>sta :
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„Stimate Domnule:

An9Jiţoiu.

Mulţumindu-vă
dută, dimpreună cu

pentrtt teoe:vpedierea· um.ei scrisori. pier-alta pierdutd de tot, de către o Domnişoară studentă. care îmi afirmase că scrisorile i-au fost furate cu qhiozdanul. la Acadl'!mia Comercială, dar care locu-·
ieşte chiar în strada Dionisit."'; unde- aţi găsit scriso.area, în
noroi, nu mă pot împiedica Sli vă exprim: satisfacţia că în
confuzia de noţiuni şi sentime:rit.e a-cb.Htlă, SJe.> mai află sensibilitate la onoarea deliicG-t-i.I a unei infime- datorii de amănunt.
Primiţi vă rog felicdHiri şi cele ma~ bune salutări.
'f. Arghezi
37 Prelun9irea
nucureşti

Mărţişor

(5):

Te1efon 3.3&54"
Felicitările şi salutările primite de la Tudor A·rghezi trei.mie să-l fi nJăgulit pe Ion Gheorghe Angliţ,oiu, poet aflat ·Ia
primele lui volume. De pe plicul expediat de la Mărţişor
aflăm şi· adresa. din 194t a destinatarului : Bucureşti, str.:ida
Dionisie Lupu 48 (lliroul M.O.N.T.) 11 •.

*

Volumul: „Pulbere de stelc" 12 • cu ua titlu. sugerat de recenzia din „Gorjan.ult" ld \'.olurr..ul „Harfe", a apă•rut la Bucureşti, în· 194-4. Aceste'" aupr-i11de· alte· :aec;:e. poemi scrise în. perioada l93S.-J.g4l, „însă zece poezii de talent", cum avea să
aprecieze, în recenzia pentru această nouă a,pariţie editorială,
poett.:l' conju'd.eţean Stelian Sterescu 13;
După terminarea examenului de diplomă la Bniversitatea
din Bucure5ti. în noie>mbrie 193U, poetul a plecat militar, pînă
în noiembrie J940, cind s-a întors la Bucureşti. ln primele zile·
ale- lui· ietnuade 1941 a compus poezia „B.eveJ.aţje", care să
deschidă voh:.;mul' „Pulbere de stele·", programat să apară pînă
in- aprilie l94J. cîhd' a şi crpărut. A adunat' pentI"U· noul! buchet
de versuri o ,,Elegie" din mai 1938, aedica•tă „Lui
C>ctavian Goga". poetul elogiat în volumul „Harfe",
poemul „Frunză\ lacrimii. de toamnă", scris la Hobiţa
în noiembrie
1939, alte patru poee:ii compuse şi
380

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

datate in 1939-194\l, între ele fiind „Mormîntul voievodului de la Turda" şi .,Terţine poştale", prn,cum şi alte trei
poezii scri5c după revenirea din armată la Bucureşti
din
noiembrie - decemllrie 1940, anume „Colindă tristă'·, „Destăinuiri po1;;tale" şi .,Zadarnic zărilor te cer". Unele pol~zii
ale volumului „Pulbere de stele" aduc o tonalit:Ite tristă
şi sentim,~ntul de durere, pricinuite de odiosul dictat de la
Viena, ca1e rupsese o parte din trupul ţării, şi începerea unui nou riJ.zboi mondial. Poetul, educat în spiritul clrag\1stei
de patrie, sufered şi se chinuia pentru viitorul ţării. „Colindă tristă" este un cîntec de jale în stilul popular
al
colindelor noastre :
„Sfoară-n l<Hă,

Svon de sea1ă ...
Vin duşmanii,
Nori pe cer,
l.erui, doamne, Ler.
Vin în valuri,
Peste Janun,
Roi. lăcuste,
Foc şi fier,
LPrui. doamne, Ler.
l{ă1, păgîni...

Gem românii
r'uşi în lanţuri
Fraţii pier.
Lerui, rl·oamne, Ler.
Ziuă sfîntci,
Tara-mi frîntci.
Urc-o iară
Stea pe cer,
Lerui, doamne, Ler".

Necesilatea comunicării artistice interne şi a exprimării
directe a sentimentelor de durere pentru necazurile ţării se
potriveşte stilul epistolar din poeziile „Terţine poştal(•'' şi
„DesUî.inuiri poştale". Prima dintre poezii este adresată taUi.lui poetului :
381
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.,Taică, sufietul mă
Şi n-am cui să-mi

Ţi-o

spun

ţie

doare
spun durerea,
în scrisoare ...

Taică,

suf]etul mă doare :
O cucută blestem~tă
5i-a-ntins braţele-n ogoare„.
Umbra-i creşte în linţoliu
Peste umeri dalbi de ţară
Şi mi-o-mbracă-n negru doliu ;

Se şterg chipuri din icoane,
la; pe crucea răstignirii
Cuvioşii pllng în strane„.
~i din ză;i, pe căi moldave
r•niţii vin cu toamna-n suflet,
Rătăcind ca nişte nave.

Se string

poeţii-n

sobor„.
cînd suna-va
Corn rcgi>sc mîntuitor„.
Doamne-ajulă,

Taică sufl(~tul

mă doare
n-am cui să-i spun durerea,
li-o spun ţie, în scrisoare„."
Şi

„DesUîinuiri poştiile" este adresată în subtitlu „Frate·
lui nH:'U Vasile'' şi renduce în prim-plan grija pentru viitorul patrid, peste obişnuitul „viscol de nervi" :
„.„Tu, ştii prea bine cum e mama:
Cu ochii umezi ani, mereu ;
Iar tata-i dus în lume pentru noi,
Şi peste părul lui a nins,
luptînd în Yiscolul de nervi.
Azi, fratii i;u-s cum i-ai lăsat. ..
In1ugă b::iii şi cu plugul
).~răzdeaz-ad:ncuri de ogoare,
Şi-s fruni:ea horelor clin sat
Jn zile mau de sărbătoare.
382
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?viaria, sorei noastră-i marC'.„
Cu frnnz<t dudului' aleasă,
Să-şi ţese ile Şi maramă,
Ea creşte v1ermi'i de mătasă.
Ţăranii

tot aşa-s trudiţi
De vremuri grele şi de munci ...
!)uşmanii, haite de zăvozi,
.i..e-au sfîrlEcat mănoase lunci ...
pe f.ilpe in ogoarf',
Cu dor ele falnici 'oi~vozi
Las-ochii duşi fnSpre hotare ... "

Piecaţi

Poezl d de dra~r')Ste „Zada.mic zărilor le cer" ... , din noiembrie 104U, est~ .:ipasătoare. ln ţară se abătuse şi un cutremur, toţi sufereau o nouă rană dureroasă. Poetul simţea un chinuitor se11tnnent al singurătăţii:
„Strein. cu ceru-n creştet frint...
Oraşele mi-c.u pus pe umeri
::lingurd.tăţlle. veştmînt.
Tc-JhJţ;'i,

viâţă,

în pndvor,
ochii de zambile
s.:1-mi spen doar dorul num . li lor.

Şi

las5.-ţi

Cinel sub pieptarul rnc·u de jar
Buclietui florilor albastre
înrourat &e-nvoltă clar.

Tu, aromulă ca un vin,
Intinde-mi uraţele-amîndouă
Cu două luiere cJp crin.
Dur 11<' cll'sµarte-a :îta CPr !. ..
·Cu ranr qhimpelui de spini,
Zadarnic zi\rilor te cer. .. "
Cu volumul „Pulbere de> stele" poelul dovedeşt<> 1 eal
talent. Poe?.Îâ de atiludin1~ sodală directă, cu elemente alP
versificaţiei moclNnP, din c1ce!:>t volum, sporeşte interesul
nostru de a-l scoate din uitare pe Ion Gh. Angliţ~)ill, nume
demn de a fi reţinut de dicţionareh? literaturii naţio1Hllc.
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Al treilea volum de versuri semnat de Ion Gh.
Ancuprinde poemul drnmatic „Vis de aur"a din 1941.
scris probabil pentru acţiunile culturale ale ostaşilor români,
la Petroşani, unde autorul se afla în august acelaşi an. Per·
sona jele poemului sin l personificări ale provinciilor rom;!gliţoiu

neşli.

Pe u.tima paginc'.l a acestei cărţi sînt anunţate :ilte volume în pregătire - „Livada. copilăriei", poem în proză, şi
,,Ciulini", epigrame, - care, însă, nu au văzut lumii13. tiparului.
Cit priveşte poemul în proză „Livada copilăriei'·. reţi
nem putE.·rnica impresie, păstrată de poet din anii copil<lrici, procurată de natura satului Hobiţa şi oamenii lui. Caietul .. Ciulinii" cuprinde 26 epigrame clasificate pe leme
de criticii, fi.iru deosebită ·valoare,
şi o parte din poeziile
volumelor publicate.
Cercctind manuscrisele rămase în grija familiei părin
teşti a poetului, descoperim volumele pregătite, menţionate
în cartea ,,\·is de 1ur", şi poezii pentru o altă carte. ,.Sulbe
ţării mele'', din care s-au publicat cîteva în presa gorjednă..
celelalte fiind pierdute. 15
Dinlre poeziile anului 1942, ultimul an al vieţii p1)Plnlui, cîteva se păstreo.ză în manuscris, în colecţia păstrat,"\ de
la autor.

No Ie:

Inregislrc:t ]a 20 augu~t 1913.
2 Volum C:c:ictilografiat pentru tipar, în colecţia autorului.
3 Directornl lice·l!tti era l. Fiidulescu-Pogoneanu.
' Se păslreJZii CPrtilirntul nr. !03B oin 5 iulie 1935 privind buna corn.
portare a tatălui ~ilu, gardian public în Bucureşti.
s Copie dup~ diplomd de bacc:hntreat cu nr. 14135 din 10 noiembrie 1934,
! 1 colectia autorului.
6 Se păstreaz\ carnetul <le
iclPntil<ite al soldatului, de la Şcoala de
infanter:c n~. 1, compania a III-a T.T.R., colecţia autorului.
7 Se cunoaşte procesui-vcrbal înlocrr:;t, la 27 ianuarie 1943, de o com.isiea H.e~i:mentului 18 Dorobanţi, privind verificarea bagajelor
ră
mnse dl' la poetul care a căzut pe front. La 27 februarie W-13 au
fost aduse la regiment şi alte obiecte ale ofiţerului Anqlitoin. !n·
tre ele fiind menţic;1wte „diferite cărti". Tatăl celui dispărut pentru.
totde<1una a primit aceste obiecte la 6 martie 1943, dat;t consemnată
pe acelaşi proces-verbal în copie.
1
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s Ion Gheorghe Angli\oiu, Haric, 13ucurl"';'ti, 1939, 100 p. (13.A.: I 159825).
9 G.M., Ion Gh. Angll!olu 1 ,Ha1ie', in: „Gorjanul", Tg.-Jiu, XVI, nr.
~<4--35, 15
septembr;t. 1939, p. 4.
10 Scrisoarn a Fu:HJd\!l~i cbtre poPL oii1 I m-0rtie 1940, nr. 6192. Colecţia
nutorulUJ.
11 Scrisoare !n colec\id suiitorului.
12 Ioan Gh. Angli\oiu, 1'~1lbere <Ic stele, Bucu:-cşli, Tipografia cărtilor bl!.Criceşti,
1941, 28 p. (B.A. II. 176436).
13 S. Sterescu, Fnlbere de sft'-k, poezii de Ioan Gh. Anglitoiu, in: „Gor.l1mul". Tirgu-Jiu, .:1111·1 XVIII, nr. 20, 23 mai 1941.
u Sit. Ioan Gh. Auglitoiu, \ii~ dr aur. Poem, tipografia „Jiul cultural",
Petros.:iHi, 1941, 12 p.
ts Vezi „Go1fanul". Tirgu-Jiu, anul XVlll, m. 15-16, 20 aprilie 1941, nr.
2ii-27, 7-14 iulie 1941, nr. 29-30, 30 iulie - 6 augu~t 1941.
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'l'UDOK VLADii\IJRESCU -

REPERE TEATRALE

GHEORGHE PLOSCARU

1n literatura de 5pecialitate primele informaţii despre
reflectarea personalităţii lui Tudor Vladimirescu în teatru atestă faptul că înce>oînd doar 'din anul 1870 s-ar fi făcut unele
încercări în acest ::.ens. în realitate lucrurile stau cu totul altfel. Din cercetdrea presei din perioada 1860-1870, în ziarul
„Trompeta Carpaţilor", anul VI, nr. 614, marţi 12/24 martie
1868 am găsit un articol semnat de C.D. Aricescu intitulat
„Critica theatrale''1, în care autorul ne face cunoscut că pe
data de joi 7 /19 martie 1868 s-a reprezentat pe scena Teatrului Naţional piesa „Domnul Tudor Vladimirescu" de către
trupa Domnului Iorgu Carc:giale. Este o piesă originală ne
preciza C.D. Aricescu, al cărei autor nu se cunoaşte, dar aproape toţi sînt convjnşi că autorul ei este Domnul Iorgu Caragiale actorul comic (precizilm că este vorba de unchiul marelui prozator I.L. Caragiale). Această piesă aşteptată cu mult
interes de căt;-~ p·..iblicul bucureştean a decepţionat pe spectatori deoarece ,.Era rău executată, costumele rău alese, jocul actorilor slab, iar istoria .falsificată". Se relata âe asemenea că atît costumul ce-l purta Tudor Vladimirescu cit şi cel
al pandurilor erau total neadecvate. De exemplu, pandurii
purtau costume ca cele ale dorobanţilor din 1868. Căciula ce
o purta Tudor er« de o jum;:Jtate de cot. Cuvintele pronunţate
de Tudor nu erau ale epocii în care se desfăşura acţiunea. Impresie defavorabilă a ~ăcut şi prezentarea gărzii lui Tudor.
Aceasta era îmbrăcată în ~oşu şi mascată. Pe alţi 'doi protagonişti ai piesei anume Prodan şi Macedonski, autorul i-a
prezentat în mod PrOnat îmbrăcaţi în costume de panduri. Se
semnalau de asemenea şi unele inexactităţi din punct de vedere istoric şi anume faptul că la Tîrgovişte locuitorii s-ar fi
răsculat şi luptat cu eterişlii pentru eliberarea lui Tudor, cînd
în realitate majoritatea acestora fugiseră din cauza gloatei
de răufăcători conduse de asasinul Caravia, sau faptul că
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ptieten.v.1 lai Tudor, c.ăpihtl'ltl1 de l'a"-duri t.lo•"93 u ~ pa·
truns degb:izat ln r;~µgtt.-r la "~~sta îneerclttd.-~-4· ei~r~e ·
·etc. ~01121 1u1 Tudor V1arlbuh.~c'tl tn a~astă pie56 fi. f P"St
lnterpretst de ac;toru1 J)rlia-nUc1 din trupa Dcm.n~lui ~:orgu
-Cvagi~e. daT ca:re n-a rettomt .s! T~f~iinte in ~d veridic
perşomt'litatea 'Dom.numi î''l'ldor. Din p~:ate na ·i:t1'l reuşit şă
găsim manu'Scrisul ae~tei f>rime. piese -'de wat.rn despr.e 'rtldor
VJadirni:re$"C'U pentru a ne -put-e.a 1tiee o părer-e mat .a·nrpli asu·
pra <e<:mţinatului ei. Cu toate 11c~s~ rea răm1ne "?r:ima· 'inc«·
caTe cun-OSC'1'.tl ln ·ti_c:est domeniu. 5-fl pll5 întreba.Tea 'şi ~e
bun:ă dreptate de ~ 1n teatru ec·()Ul -rev-ohlţi-ei <!le la -im Şi a
:persona1it~ii 't'OflclUcăt'Orului -ei au ·pătrUBS atit -d.e tlrzili Î
dnrt ex'i'stztu o mulţime de mBt.eriate istoriografi~ ~i HterMe
la dispozi:tie., h1ahrte dr finul 18'10. SituBţia S·a datO'l'at ln
.principa! faptuhti c:ă c.'la.sek "t'onchu::titoe:re -difl. acea !l)eniO&ţ!ă
nu vedeau 'CU o-chi 'buni tipa-r:ţia unor ·piese 1n cMe era11 ratitite Teplici 'incen'Jiare. Debutul prnpri-i:1 t:is în ~atru al Te·
prezerrtărH iu:i Tudor Vla.climire-scu 'Şi aJ evenimentelor anului Tevohrţi:onar YJ8lH, H Ieee •pa'l."r;ie>tl'll. ::&cierul şi t!l:ramatU'l"·
gw Mi.ha.ii "Pascaly, eane pria :pU'Los~l dănlirii sale 'J!)enwu
'1rn1 române~c re,o.li%ea-ză mu1lte opere inspirc;i:te di.R 'îs-tot-ia
patiif"J noa~'tre. -Se apred~ .di cea mai Teuşită dintre ope·
rele .sale to acest c4rmeniu este drama comedie naţională ·1n
trei ade intitnfotti „Rotaru-I ·stm ţ'ărnnull ·di:n vreme~ lui ifu·
dor", avînd muzica compusu de Alexandru Flechtenmacher.
Construită cu mult nerv dr.am.atic.• µie-sa con.tine un bogat
fond agitatoric, motiv pentru car.e a fost interzis a fi repre·
zentată de mai multe ori <le c.dit.r:f .9:U"-«ernu1 de atunci condus
de Manolache Costache ca:e se opunea pătrunderii ideilor
liberale în teatru în pofida q<1rnnţiîlor constituţionale care
atestau libera expresie a cu~1etârilor ,~i Beilor prin viu grai,
prin scris în teatru. Pentru ·in:t:er~·~re·a reprezentării piesei
lui Mihail Pascaly, ~-a recurs la idiie.rit~ st.rat~geme, de exe:n·
piu din articolul ,,Foiţa R.olllbll:uJ.ui" din .~iair:ul „Româ·
nul" datat 6 octombrie 18'i'O aflăm:
„Comitetul Teatrului
Naţi:ona'l a intNzis reprezentp,re-a ·piesei ,;11irnmi'l ·clin "V·remea
lui Tudor" motivînLl oficial di afişul nu fusese aprobat de comitet ! ". în realitate piesa nn rp.uten 'fi ir.epPezentată pentru cd.
conţinea idel opuse celoT a'l'Ja'ţi 'la ·p:utere.
-Este un abuz
~are nu are nici un ternei 1t~âl 'C-E."ea ee ,a ~ăcut a-0est comitet
încheia autorul articolului din ziarul 1Românul 2• ,cu toate a-

tae·
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ceste -grEţut:ăJi 1 piesa a fost. reprez~ntată pentru prima daJă·
în faţa publicului i:;c dci'ţa de •. •! octombrie 1870 pe scena teatr.ului cel mare din Bucureşti (viitorul Te,atru Naţidnal), de
ditre o fo.rmaţiP. c6ndusă de Mihail Pascaly3 • Din fei"Jc}re am
u-tisit leţ ~iplioteca Teatrului r~foţional din Bucureşti
numă
rul de inwntar 1369 mauuscrisui · nepagillat al · 1uf Mihail
Pµscaly (piesa n-a fo!';t -tipurită niciodat'ă~ Fiecare 'actor îşi
copia după manuscris. textuţ pentru rolul· ce-l fnterpreta) . şi
ne-am putut iţtce o idee u~upra conţinutului acestei piese.
într-adevăr ep__ conţine repli~i cu _adevărat usforăto~fe pentru boierime ..J)e e-.:emp~u L1 actul· I dnd stăpîna une.i moŞii
însoţit:! de logofătul său: Tusluc vin. să-l. anunţe pe Petre Rotarul (personajul principal al p)esei) că îi vor dărîma .cocioaba în care locuia pentru cti nu aducea nici un venit curţii boi~.r:-eşti ş1 ,cînd ,.stăpîna moşiei mai ezita să ia o '.hotărfre, logo·
fătul intervine şi îi sp1rne · „_IU: lasă cuconiţă Măria T9, aveţi
destui ţărăuoi ca ăsta". la aceste cuvinte Petre Rotarul rosteşte urmă_toarea repl:că · ,,D.; cucoane, ţărănofi ăştia preţu
iesc mai Ql.Ult decîl dumneata. Tot ţărănoii ăştia îşi dau sîngele şi ''ia ta lor pentru ţară.· dar cît. pentru dumneata cucoane c~-ti paS.:i. Te-119r.1ş1 ca dulăii pe la curţile cele mari, lingi
mîna stăpînufoi, boţi
cel sărac 'şi-ţi umfli pîntecele de la
amîndoi". Supărat ~lujbaşu! moşiei ridică m'îna. să-l Jovească pe Petre. Acesta cu demnitate şi hotărîre îi splţne. următoarele;
·
•

cu·

pe

In loc 'să dai cli l:lkil.11
ln tot ce e sătean ·
Să-i

~ei coliba, pîinea
Si:lnrnrnului ţi"iran .. :,.
Vremea vine poc;.te
Cînd casa ţiirăneasdi
O fi cu mult mai tart:'
Decît cea boiereasdi .

. . Tot în act~l I într-un cuplet în care se vorqea 'despre arderea caselor unor boieri, corul intona cuvintele :
.',(

Ai copii la vînăto<.Ht?
După neamul. ciocoiesc
Ai să facem J)rjm:;ătoair~
La culcuşul lJOÎf~re.sc
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Un alt personaj al piesei Moş Corbilă rosteşte următoa
rea replic.1 : „A vem noi socoteam veche cu ciocoii ăştia cnre
ne muncesc şi ne lnjuqă Cf! pe vite". ln actul al II-iea un ţă
ran numit Ioniţă povesteşte unPi sătence : „N-ai auzit fetiţo
că-i răzmeriţă a panrlurilor Domnului Tudor?, că toate că
peteniile, toţi muiaţii în aur nu mai s'int ?". ln altă scenă să
tenii conduşi de Petre Rotaru! excplamă în cor: „Să mergem
1a Tu1dor că numai cu el putem scăpa ţara de străini". Finalul
piesei se încheie cu un cuplet cîntat de cor care cuprin~e şi
textul :
Trageţi

hora, horă Iată
de rău
Trage-ţi hora resfirată
C-am scăpat de birul greu
C-am

scăpat

Este de inteles că, conţinînd asemenea replici niesa a fost
de clasele conducătoare. După data de 4 octombrie
.1870 piesrt a fost jucată şi de către alte trupe artistice din
ţară. Mihail Pascaly va· întreprinde în anul 1871 două ţurnee
în Transilvania. La al doilea turneu care a început la Braşov
în perioada 25 mai -- 1() iunie 18714, Mihail Pascaly îşi alcătuieşt.~ un repertoriu ce cuprinlcl.ea piese istorice naţionale.
Printre acestea el reprezinltl spre satisfacţia generaHI a spectatorilor propria Se. creaţie. „Zavera (sau Ţăranul din vremea
lui Tudor)". După B!"aşov piesa a fost reprezentată la Arad
pe nata de 19 august 1871. ln ziarul Albina-Pesta aflăm din
articolul intitulat „l'ltimn reprezentaţie dată de Teatrul Naţional Rom~n rle s11b conducerea Domnului Mihail Pascaly"
şi semnat rle Alr.~s Petrinu. ecoul acestei acţiuni actoriceşti :
„Piesa Tăranul din timpul lui Tudor comedie-dramă naţiona
lă istorică, cu cîntece în trei acte de Pascalv, ne-a p.rezentat
în esenţă im episod din timpul revoluţiei românilor sub Tudor Vladimirescu Ia anul 1B21, cu muzică nouă naţională anume compusă, această reprezentaţie a fost corona, un adevilrat triumf". Î?1 continuo.re autorul articolului ruqa pe autorul piesei să facă o recenzie pentru cititorii ziarului care nu
au putut vedea piesa. ln încheiere el mulţumea din inimă directorului Pasc:aly şl. întregii trupe teatrale pentru frăţea·sca
activitate 5• In stagiuneu 1878-1879 cit timp s-a aflat Ia conducerea Teatrului Naţional din Iaşi, Mihail Pascaly a înscris
1n repertoriul permanent printre piesele sale de rezistenţă
interzisă

389
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

piesa „Rotarul" 6• Cu aceasU1 piesă Mihail Pascaly deschidedrumul pentru alt,„ creaţii dP acest gen care vor fi sau nu reprezentate pe scenă după cum se va vedea în continuare.
Prima încercare de a 'dramatiza chiar personalitatea conducătorului revoluţiei de la 1821 aparţine lui Virgil Coslescu 7
care scrie pi•"!sa istor:că în versuri într-un act intitulată : „Tudor Vladimirescu". Pie~a v fost jucată pentru prima dată la
24 iunie 1908 de către elevii Şcolii Primare nr. 14 de băieţi
din Bucureşti, sub conducerea autorului piesei. Personajul
principal ai piesei este desigur Tudor Vladimirescu, alături
de care apar sora sa Constandina, căpitani ai pandurilor, pan(iuri, străjeri. personajele Hagi Prodan, Macedonski, Iordache Olimpiotul (comandantul gărzii de arnăuţi), Sava, un că
pitan de arnăuti. 1n scena I-a şi a II-a în tabăra militară a
panduribr asisVlm Ia jullecnrea de către Tudor Vladimirescu
a unor căpitani d<> panduri care se făcuseră vinovaţi de căl
carea hotărî~ii acestuia de a nu se deda la acte samavolnice,
dorind să-i condamne pentru faptele lor. La rugămintea sorPi
sale Constandina şi a altor căpitani din oastea sa, Tudor ii
iartă spunîndu-le :
fie iertarea me'l aveţi
Dnr si:i păstraţi cu grijă obştele-mi poveţi
Acel ce calcă legee păşeşte spre pieire
Căci legea e făcută cu scop de înflorire
Nu v-reau să zică lumea că oastea mea a fost
O ceată de strînsură, de oameni fără rost.
Sora sa Constandina şi un căpitan de panduri pe nume
Vijelie îl avertizeaz<l pe Tudor asupra comportării suspecte a
căpitanilor străini Bagi Prodan şi Macedonski. Tudor le împărtăşeşte- i'deeJ. şi spune :
Această

Şi

prevestire de mult timp mă frămîntă
junghiul bi:inuielii în creri mi-l împlîntă

frămîntat de evenimentele
desfăşoară în tarb. şi caută să obţină informaţii asupra
mişcării cetelor lui Ale'{cmdru Ipsilanti şi atitudinii turcilor.
Scena a IV-a şi a V-a ne reprezintă confruntarea dintre conducătorul „Adunării Norodului" şi trimişii lui Ipsilnnti, Iordache Olimpiotul şi Sava. Iordache îi vorbeşte despre priete-

In scena a III-o. Tudor este

ce se

390

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

nie şi cer~ s;i !Oe uneus..:ă cu l'lf:rişlii, că oastea lor e mare', au
arme multe, tunuri 9intnite, cete pregătite etc. Tu:lor îl ascultă şi scîrbit de propunerile ce 1 s-au făcut răspunde :
Avem puţină oaste 'dar dragostea do Ţară
Alungă orice teamă venită din afară.
Acesta mi-e rD.spunsul - Iordache. Dar căpitanul de arinsisti.1 p<:'11lru 1.1tra~1erea lui Tudor de partea eteriştilor.
Domnul Tudor îi replică „Ci de un secol Ţara este jefuită de
fanarioţi şi ciocoi şi pP.ntru" înlătura acest rău s-a nc\:cat c>l".
Olhnpiotul îl ademeneşte apoi cu o eventuală răspl...1L1. Indignat Tudor Vladimirescu îl avertizează:
năuţi

Am rîs de umen!!'ltc.re, resping ademeni:ea
Atît ... e terminată de acum şfătuireci..
!n scena a V I-a şi ultim " Tudor şi căpitanii săi mr:rq la
oastea de panduri care-i aşteaptă şi cărora le spune :
SU aprindem în pieptul nostru străvechiul foc şi sfînt
ne păstrăm pilmîntul, ce-i leagăn şi mor:nint.

Să
Această

piesii scrisă pentru mari şi mici cum spune<;t înautorul Pi. a căutat sii reden un moment din lupta dramaa conducătorului revolutiei de la 1821, caracterul să11 integru, dragostea lui fierbinte pentru independenţa Ţării.
Printre piesele care na au primit aprobarea de a fi reprezentate au fost şi cele scrise de N.N. Sîrbulescu din Turnu Severin în 1915, intitulat<l ,Zo.vera lui Tudor Vladimirescu" (&l
cărui manuscris nu l-am 9ăsit), cit şi piesa „Domnul Tuaor"
de N. RacHvon, ciru.mi'\ istoricii în patru acte şi un prolog seri~
să în 1914. Piesa poC1rld uri motto aparţinînd scriitorului Ion
Ghica : „O să se 9<lsească el cineva, să spuie românilor cine
a fost slugerul Tudor, ce voia el, ce a făcut, şi ce a dobîndit
pentru Ţară cu pandurii lui. căci lui îi datorăm scuparea
noastră din ghiarele fanarioţilor" 8 • Căutînd să exprime prin
mijloace specifice genului adevărurile reieşite din acest motto, autorul îşi construieşte p1esa avînd ca personaj principal
pe Tu'.ior Vladimirescu, care se confruntă cu marii boieri şi
a.He personaj>_' cu 11oscute 'din istoria revoluţiei ele la 1821.
Actul I îşi des!ăşoari'i acţiunea în tabăra pandurilor de la Slatina. Noaptea în faţa focului din tabără cete de pa..nduri fredonează cîntecul :
suşi
tică

1!H
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Frunz<l verde ele rr.olotru
Cînd veni Tudor la Motru
Ciocoii trecură Oltul
Şi se'necară cu totul
C<l ei fură în ziua mare
In divane, în adunare
Fără frică de robie
De bătaie -- puşcăriC'.
Căpitanii străini

Prodan şi Macedonski ascultă şi se înîn sinea lor „Cine· sinl balaurii care ne-nghit de vii"
din Proclamaţia lui Turlor. La fel s-au întrebat şi guvernanţii
tării în 1914 cînd au inler1is piesa. La cine se refereau expresiile „fură în ziua m&re in adunare" 7 nu cumva 7
In actul al II-lea asistăm la confruntarea dintre Tudor
Vladimirescu şi Alexandru Jpsilanti care îşi stabilise reşedin
ţa la Colentina. fudor Vladimirescu însoţit de episcopul Ilarion al Argeşuh1i soseşte la întîlnirea stabilită şi îi atragP atenţia lui Ipsilm1ti spunîndu-i : „Beizade ca să cucereşti Constantinopolul cum vrei. trebuie să treci Dunărea, să vă mZisuraţi cu turcii acolo nu în Ţara Românească".
Dup<l plecar·,'a lui Tucler, lpsilanti ordonă lui Iod,iche
OHmpiotul să treac:l la supravegherea mişcărilor acestuia.
Actul al III-le:1 îşi desfilşoară acţiunea în Tabăra „Adunării
Norodului" de la Cotroceni. Tudor se confrunti:i cu unii boieri
reproşîndu-le starea în care se află Ţara cit şi atitudinea celor care au fugit clin ţarci. Tot în acest act are loc o dramatică
convorbire între Tudor şi căpitanii străini din armata sa Prodan şi Macedonski. Aceştia din urmă uneltitori 'din umbră ce'r
să li se plătească imediat unele sum-e de bani pentru arnăuţii
lor, şi reclamii di Tudor şi-ar fi călcat un anume jurămint
etc., toate acestea pentru n semăna discordie în rîndurile oastei de panduri. In actul al IV-lea ce îşi plasează acţiunea la
Goleşti, căpitanii P.:odan şi Macedonski îşi continuă und!irile. Ne este prezenlati:i dC'sfă51.mirea complotului organizat
de eterişti. Iordn.chP. Olimpiotul aţîţă la răzvrătire pe unii cilpitani ai lui Tudor care se lasă înşelaţi. Piesa se încheie cu
arestarea lui Tudor şi trnnsportarea acestuia la Tîrgoviştc.
In genNdl, acE>asli'\ piesă estt=: bine construită literar şi se bazează pe studiPrea materialelor istoriografice pe care autorul
le-a avut la d~spoziţie pîn:i ir. anul 1914. După primul război
mondial alţi autori ele lucrări dramatice reiau prezentarC'a
treabă.
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pcrson:ilWiţii

lui Tudor Vladimirescu. ~;)i-a încercat vocaţia
în aceastLi. direcţie şi p;·olesorul de istoria dreptului românesc
Ion Peretz~'. Acesta scrie druma în cinci dete în versuri „llirnbaşa Sava"'", în cJre protagonistul principal este Tudor Vladimirescu. Piesa s-a reprezentat la Teatrul Naţional din
Bucureşti în stagili111ea ]!)18--1019; 1 şi a fost pusă în scenă de
mc:Hele actor Constantin 2-..:ottara, costumele fiind realizate
ele un alt ilustru artist, anume pictorul Costin Petrescu. 1n
această piesă aPHun de eroul principal apar şi personaje ca
Bimbaşa Sava, comandantul arnăuţilor, colaboratori apropiaţi ai lui Tudor : Gheorghe Lc:tzăr şi Petrache Poenuru, personalităţi ca Eliade Ri'idulescu, Iancu Văcarescu precum şi cunoscutul pen;onaj Iordache Olimpiotul, mari boieri şi mulţi
alţi dregători. Din punct d€' vedere literar piesa nu este o
realizare deosebitii., modesW. chiar. dar e de remarcnt luxul
costumelor. In aci.ul l remarcăm replicile purtate de către Tudor şi Sava care încearcă să-l atragă 'ele partea Eteriei. Tudor
respinqe însă orie~ integrnre a acţiunilor sale cu această miş
care. In ilclcle unnil.tovre il.Cţiunile prezentate în piesă se referii la evenimentele din ianuarie--iunie 1821 din care remarcăm scenele de masă privind intrarea lui Tudor în Bucureşti. Locuitorii Capitalei îl întîmpină cu urale „Să trăiască
Domnul Tudor". Piesa se încheie cu întimplările din august
1821 cînd Bimbaşa Sava şi flrnăuţii săi au fost măcelăriţi de
către trupele intervenţioniste turceşti. Autorul piesei „Bimbaşa Sava" mai revine în anul 1921 cu o nouă încercare dar
şi mai puţin izLmită şi anume piesa „Prem~~rq5.torii·,ii. Pri:1··
trr~ pNsonajelc piesei Rprne şi Tudor Vladimirescu. Autorul
şi-a intitulai cstfel piesa deoarece ct'lelaltc pers')nuk ca Io:1
Eliade R3.dulescu, Gheorqhe ,Lazăr şi u:1 \i bo1eri cu ve'deri
patriotice ca Iancu Vilcărescu, Iordache Golescu şi alte personalităţi cultural•~ ale vremii, luptă pentru introducerea l!mbii rom6.ne în viaţci puhlict! şi crearea unei şcoli româneşti.
De reţinut din piesă o anume confruntare dintre fanariotul
Rizo şi Tud•)f. LJ observaţi<: primului că li :nba româ.nească
nu poate lua locul celei greceşti ce se vorbea atunci în ţară,
Tudor îi răspunde :
Da limba noastră nu prea place la ciocoi
Dar e limba ce-o vorbeşte ramul codrului sunînd
Din frunziş duios s'o duce apoi apa rîului cintînd
Iar cînd mi-o veni bine
De-oi trăi am sil scăp Ţara de leprele străine.
JJj
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Intreaga acţiune a acestei încercări 'dramatice ce cuprinde 14 scene, 5e axează pe pregătirea unei piese de teatru în
limba română de căt:·e Gheorghe Lazăr şi Eliade Rădulescu.
Marele nostr 1 istoric Nicolae Iorga realizează în anul 1921
drama istorică în cinci acte „Tudor Vladimirescu" 1J. Premiera piesei a avut loc la Tentrul Naţional în iunie 1921 fiind reluată şi în stagiunea din iar.uarie 1923. Critica de specialitate a fost severă ~n aprecieri, s-a imputat atunci lui Nicolae
Iorga că a fost mult prea istoric şi mult prea moralist ca să
se poatct ridica la cerinţelt> unei mari creaţii dfâmatice11,. Să
remarcăm însd. di criticul Şerban Cioculescu semnala „Admirabila elocvenţii a discursului dramatic şi mai ales vitalitatea personajului Tudor realizate de către autorul piesei". In
toate cele cinci acte Nicolae Iorga a fost permanent preocupat de conturnred pute::-11ice1 personalitd.ţi a lui Tudor Vladimirescu şi a atituclinii sale in confruntarea de idei cu reprezentanţii Eteriei. In scena el II-a din actul II cînd Iordache
Olimpiotul ii propune si:\ se „înfrăţească pentru idee" Tudor
răspunde: care idee? şi cum să fim fraţi?, Dumneata de unde
eşti?, eu de unde sînt ?. ln scena a III-a a aceluiaşi act cînd
Iordache îi cerc să jure ca ·vor lupta împreună pentru slobozenie (El se referea desigur la obiectivele Eteriei). Tudor nu
eziUi şi îi spune „J::u de cînd sunt n-am jurat nimărui. Poporului meu i-aş jura". ln finalul actuluj V în faţa cortului taberei de panduri Ia Goleşti Tudor îi vorbeşte lui Iordache
Olimpiotul astfel: „Vezi acolo este Ţara mea care arde. Tu
n-ai ţară, sa fi avut n-ai fi lăsat-o. Eu n-am în suflet alt jură
mînt decît acela de a muri pentru Ţară, după ce pentru dînsa
am trăit". Cu toati:"1 critica severă făcută acestei piese aşa
cum am arătat mai înainte să spunem că faţă de alte piese istorice scrise de Nicolae Iorga, drama „Tudor Vladimirescu"
este o pies:l cronic~i de înaltă ţinută patriotică, o complexă
1

compoziţie istorică 15 •

Intr-o altă dramă istorlc6 intitulată „Gheorghe Lazăr" 16
realizată în cinci acte. tot de către Nicolae Iorga, apare în
mod episodic şi TuJor Vladimirescu, în actul al IV-Iea, scena
a VIII-a, intitulată .Yandurii Cloşanilor au pornit în frunte
cu slugerul Tudor". După drama istorică „Tudor Vladimirescu'' semnată de Nicolae Iorga, nu s-a mai realizat imediat o
altă lucrare literară a genului. Au trecut aproape 35 de ani
pînă cînd un marc admirntor al personalităţii lui Tudor Vladimirescu, anume scriiton.il Mihnea Gheorghiu scrie piesa
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„Tudor din Vladimiri, evocare dramatică în cinci acte", puîn anul 1955 1'. Premierfl pe ţară a acestei piese a avut
loc pe scena Teatrului Naţional din Craiova la 2 octombrie
1957, avînd în rolul principal pe actorul Gheorghe Cozorici.
Alături de Tudor V lacli!l1irescu autorul piesei aduce în scenă
personajele: maicn lui Tlldor ccipitanii din oastea de panduri
Zo!can, O arcă, Cuţui, C~rbea, Ilurion al Argeşului, Gheorghe
La:âir, eteriştii io:·clache, Ha0t PrO:::lan, marii boieri, Banul
G:·igore Brincovecmu, Barbu Viîcărescu,
marele vistiernic
Vulp~ Filipescu, '.Ornicul '.::i:imucaş, ţărani, panduri, tîrgoveţi. Actul I denumit „Vrf'me~ Hangerului" îşi desfJ.şoară
acţiunea în satul Clo~roYa în ~C'ptembrie 1820. Mama lui Tudor este frărnîntat5. de prevestiri rele privind viaţa fiului său.
Tudor o linişteşte spunîndu-i: „Du:n!1eata m-ai învăţat de
mic că moartea se te~m· ~~; iasă în calea voinicului". Tudor
analizează apoi cu c<lpiLrnii săi organizarea şi stadiul pregătirilor stabilite inai îr:<1in ~"- J-\ ciul al II-le a intitulat „Cuibul
ni.l.pîrcilor" işi plasează acţiunea în toamna tîrzie a anului
1820. J'udor soseşte 1·1 r.ucme~ti la discuţiile pe care le poarta cu unii colaLornlori ai săi cărora le cleclc.ră: „Ţel.ul meu
capital e să scap popoa1l de îmµil!irile şi jaful asupritorilor".
Actul al TII-lea ce poarttl denumirea „Împlinirea soroacelor" îşi desflişoc1riî acţiunea î11 perioada ianuarie 1821, într-un peisaj de iarnă în Ducurf'şti. Tudor şi intimii săi colaboratori află de moarteCl c'oIT.nitcrului Alexandru Şuţu şi hoUirăsc plecarea 111 Oltenia a lui Tudor Vl3.dumriescu. In discuţiile cu unii boieri Tt:clor le reproşează „Nu sînteţi patrioţi şi p5rinţi ai norodului precum ziceţi ci vrăjmaşi ai Patriei
precum aţi fost". Acttil al [V-lea „Adunare.a Izbăvirii" îşi
desfăşoară c:cţiunea la Padeş. Aici se adună pan:Jurii şi locuitorii satelor din îrnpr<!]UriTii. Se citeşte Proclamaţia către
Ţarii, Tudor discutiî. cu căpitcnii săi despre măsurile luate de
ocirmuirea Tării impolriv-:t mişcării pandurilor. Actul al V-lea
„Dreptă~ile Palliei 21 m<:irtie 1821 la Bucureşti". Boierii
înspăimîntaţi de venirea lui Tudor în fruntea oastei de panduri se pregiltesc sl'i fugă. ln Tabăra de la Ciorogîrla sosesc
la Tudo:· unii boieri pentru a-i afla intenţiile. Piesa se încheie cu intrarea lui Tudor in capitală, cu steagul alba.strn al
oştirii în fruntea pa1frlurilor sii1. Popul,aţia Capitailei il întimpină
cu vii aclamaţii. Dupi.'i. 15 ani scriitorul Mihnea
·Gheorghiu revine la subiectul său preferat, personalitatea lui
Tudor Vladimirescu şi anul dramatic 1821. După o lungă peblicată
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rfoadd. de meditaţie, de sedimer,tarc a materialelor documen-·
tare, el realizează un tec-:t nou. mai explicit despre anul 1821
şi restrînge temporalitatea d1 eimatică doar Ia perioada din
primăvara anului 1821, 20 aprilie 20 mai. Piesa nouă rea.Jizată de Mihnea Gheorghiu se intitulează „Zodia Taurului"' 8 •
De ce se intitulează aşa?, pentru că âupă o veche legendă
perioada 20 aprilie - 2U rrrni ar coincide cu Zodia luptei crîncene şi a morţii Taurului. In această piesă faptele istorice
sînt riguros selectate. Epoca lui Tudor este redată cit mai
autentică. Jnsuşi autorul piesei afirmă : „Fiecare dintre noi
ştie cite ceva clespre Tudor \'lâdimirescu. De aceea personajul dramatic este înfăti~at ca o sinteză de însuşi·ri politice şi
omeneşti care corepund sau nu unor fapte di·nainte cunoscute. Pe Tudor nu-l putem demitiza fiindcă nu-l putem scoate
din sp::itiul baladei fără a trf'tdu memoria istorică a popor.ului "1.1. Piesa ,Zodia Tm1rulni "reprez:intă o pagină de rezistenţă în drnm&turgia romfrnevsdi. Din punct de vedere scenografic ea prezintă o noutate şi anume faptul că este realizată pe trei nivele, îngi:lduind astfel întîlniri simultane între
personajele piesei şi o succesiune rapidă a acţiunilor. Premiera nbs"l111ri " ar:c·std piese a avut loc tot la Teatrul NâtlO·
nal din Craiova 1'1 .'O martie 1971 avînd în rolul principal ne
actornl Valeriu Donam. I'e scem: Teatrului din Craiova piesa a fost reprezentat<l ele 36 de ori. In ţară premierele piesei
au avut loc: la 11 ma„tic 19Î3 la Teatrul Naţional 'din Bucureşti cu Florin Piersic în rolul principal, la 19 decembrie la
Teatrul Naţional din Clt1j-N::.poca cu Petre Moraru în rolul
lui Tudor. Subic:-ctnl piesei mai este intitulat şi „Reportaj
tematic în trei părţi".
Construcţia scenoqrafici:i a piesei a fost realizată a.şa cum
precizam mai înaintf' pe lrei niw·le simultane, .ceea ce a permis autorului să grupeze şi personajele piesei trei cite t.:rei
~i tot aşa să le aducă în scE:nă în faţa spectatori•lor. Presa şi
critic:1 clP srpcinlitate au făcut numeroase aprecieri pozit\ve
·asupra piesei. Reţinem o aprieciere de sinteză: „Zodia T::rnrului este o dr.:imă hună, inteligentă, rafinată, de o incontestabilă valoare pentru imboqtiţi!·ea fondului istoric al dramaturgiei noastre, al literaturti noc.stre în general " 20 • Un alt reper teatral despre Tudor Vladimirescu este semnat de Pa·vel
Dellu cu d~ama într-un act şi 'ciouă tablouri intitulată r1Capul
din fîntin;i (Tudor Vlarlimfrescu•1o2i.). Acţiunea piesei se desfă
şoară ·tn anii 1820- - lH21.
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

Autorul piesei aduce in stenă personajele: Tuaor Vladimirescu, Iancu Jianu, llarion al Argeşului, Marii boieri, Gri.:.
gore Ghica, Nicolcie Văcărescu, Sava căpitan rle arnăuţi, că
nitani din oastea pandl!rilor. In tabloul I al piesei asistăm
la o convorbire dintre Tudor Vladimirescu şi Iancu Jiaml
căruia tud.or ii împărtăşeşte scopurile luptei sale spunîndu-i
printre altele : „Tancule. vom izbuti noi să îngropăm gunoatele $i să deschidem fereastra naţiei?". Jn tabloul al Ii-lea,
în Tabăra lui Tudor sosesc boierul Nkola·e Văd'irescu şi 'Sav,1 Arnăutu ca 'trimişi din pa:rtea Divanului să-i ceară acestuiâ să înceteze revoluţia, reprosîndu-i că a dat foc Patriei.
Care Patrie, întreabă Tudor, Patria jecmănitorilor ?, Patria
ucigaşilor?, Patria celor care ne-au jefuit?. Pe semne Dumneata Arhonda pe norod îl socoteşti nimic şi numai pe jefuitori ii numeşti patrie. Boierul Nicolae Văcărescu îi replică :
„lti azvîrli singur capul în fîntînă Tudore". „E fîntîna eternului'' - · răspunde acesta. în finalul piesei Tudor Vladimirescu citeş~e oastei sale de panduri scrisoarea de ameninţare
a Divanul'ui adusă de boierul Nicolae Văcărescu şi arnăutu'!.
Sava. Adunarea este indignată şi într-un glas strigă : „Slugere Tudor, tu fă dreptate cu noi împreună, fii sabie şi făclie,
noi stntein tu, tu eşti noi". Tudor întorcînau-se către cei doi
trimişi ai Divanului le spnne: „Iată răspunsul nostru". Nicolae Văcărescu şi Sava tremură. Tabăra strigă mereu dreptate
în timp ce se intonează un marş din Oratoriul Tudor Vladimirescu compus de muzicologul Gheorghe Dumitrescu.
Ultimul reper tealral pc care-l consemnăm, aparţine scriitorubi Corneliu Vadim Tudor şi reprezintă un scenariu radiofonic pentru copii şi tineret, intitulat „Domnul Tutor din
Vladimiri", Premiem radiofonică a acestui scenariu a avut
loc la 27 februar.e 1977, şi de atunci se difuzează în fiecare
an la posturile~ noastre de radio. Scenariul a fost structurat
pentru 60 minute şi se bazează în exclusivitate pe materialele istorice ale epocii rer.pective.
Autorul scenariului, un în'drăgostit de istorie şi în special de istoria vieţii şi luptei lui Tudor Vladimirescu, reuşeşte
într-un spaţiu foarte dens să transmită totuşi ascultătorului
cele mai semnificative momente din epopeea revoluţionară
de la 1821. S:::enari.nl radiofonic „Domnul Tudor din Vladimiri" s-a bucurat de-o di~tribuţie valoroasă.
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Rolul titular a fost increclinţat actoru lui Ştefan Iordache ..
de acesta 5i-au adus contribuţia numeroşi actori oe
prestigiu ai scenei noastre teatrale, ca artistul emerit Ştefan
Mihăilescu-Br;"lila,
Mircea Albulescu, Constantin Brezeanu,
Aurel Rogalschi, I0n Henter Nicolae Luchian Botez, Mihai
Mereuţă, Emil l.iptac, Ernest Maftei, Corado Negreanu, Boris.
Petrof şi alţii.
Să mai adăugăm că regie artistică a fost semnată de Dan
Puican, iar cea muzicală de Romeo Chelaru. Finalul scenariului semnat de Corneliu Vadim Tudor se încheie cu cîntecul lui Tudor Domn Român, de Gheorghe Brătianu, pe versuri de I. Niculescu.
Alături

No le:
1

C.D. Aricescu. Critica lheatrale - ziarul „Trompeta Car.patllor" nr. 614/
12/21 martie 1968, p. 245t„
2 Foita Românului în :i:iarul Romanul din 6 octombrie 1870.
• Joh:in Masoff. Revista Româula I.Iterară nr. 25 /1990.
~ Leti tid Gîlză. Mihail Pascaly. Fciit. pt. Lit. şi Art. 1959, p. 76.
~ Aleo;s Pelrinu. Ziarnl Alhina--Pesta anul VI nr. 68, 23 august / 3 sep.tembric 1871 p. 4.
6 Leti !ia Citză. Op. cit. p. 11 J.
1 Virgil C::><;tescu. Tudor Vladimirescu, piesă in volumul Teatrul. Edi·t. Libr5.ri':!i So ce.: Bucureşti I 022.
6 N. R11clivo•1 Domnul Tudor -· Iustitutul de Editură şi Arte Grafice Flacăra J\uc:ureşli Hll 4.
u Istoria teatrului în România, voi. II, p. 149.
1o Ion Peretz. Bimbaşa Sa,·a. Ec:it. Librăriei Leon Alcalay, Buc. 1918.
11 Ioan Ma~off. Op. cil.
1 ~ Ion Pe:8LZ. l'remergătorll, Editura Casei Şcoaleloi Bucureşti 1921.
13 Nic0!ae Iorga. Tudor Vladimirescu, Edit. Asociatiunii, Sibiu 1921.
1
~ Nicolae Iorga. Teatru. Editura Meridiane Bucureşti 1974, p. 488.
1s Istoria teatrului în Rom:.lnia, vol. III, p. 157.
16 Nicolae larga. D~ama Gheorgb~ Lazăr. Edit. Minerva, Buc. 1974.
17 Mihnea Gheorghiu. Tudor din Vladimir!, Edit. pentru Literatură şi Artă
Ilucureşti 1955.
18 Mihm·a Gheorghiu. Zodia TC1urului, în volumul 5 lumi ca spectacol.
Editura Eminescu, Bucnreşli, 1990.
I~ Ibidem, p. 112-·113.
2° Radu Popescu. Cinci lumi ca i:pectacol. Edit. Eminescu, Buc. 1990, p. 307.
2 1 Pavel Bellu. Piese într-un ar.t. Centrul Judetean de lndrnmare a Creaţiei Populare şi J Mişciirii Artistice de Masă Reşita 1972.
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GABRIEL GEORGESCU
( 1914-1973)

ZENOVIE CîRLUGEA

ContPmroran c 1 maroa ecloziune a liricii int :rb ·liu~ şi
frccventlnd, c;_i interc~. mediile liternre bucureştene ,tie C'pocii. Cali:iel Georgesc:l (gorjean pe lin~a ascc:HL•nţc;i mJtL'rnel facr> pmte din fomil:n aşa-zişilor p0Pţi rc·1 'ivi ~i vizionari. Discret cu asupra de măsură, aclic•.i peste rna:ql.1iL~
ingăcluile, f'l arde pI115. la j"lrul din urmă în anonirnc.t, timp
do aproape patru dec:::n ii, strînqîndu-~i apoi v0rs:.rr! le- risipite prin periodicele vremii (1934-1966) în unicul
volum
Poemul fără flăcări (KP.L. l 969). carte ce avea să-l restituie
qP.ncraţiei ~-ale, pri,11.r-un liris'.n de o r"fl xivitate vavJ. şi
vizionar1:1. Traducătoi împătimit şi subtil. G. George'5CU ne-a
dat volume întreJi Liin poezia frnnce i'i si mag 1iinr1 clin iiteratura rusă şi germanii., trarluceri foarte npreciate în lumea specialiştilor, pentru consonanţa de s )irit !':i e'{]JrC'sie,
pentru m~iiE:'stria şi expresivitatea limb~jului poetic uzitat.
Dup~i o viaţă hărţ.uită de aventură (datorată unor „th0me de aliă natură". cum îi plăcea să s;wn:î !1. d:!r O'.lcl; iJ].-s
de snforinţe cardiace şi. reumaticf>, care-l îmbătrîn;sc-r:î 1wfi resc, se stabileşti:> Io extremitatea ţării, la frontier:l ISatuMarc), „ca un Digheni"' Ackritas" (cum iari'i~i df:'clara i;i a:-ichC:'la Tribunei din 22 februarie 1973, cu mimai trei luni. hu·
intc dl" a muri). făcinn naveta ca şef al catedrei rle litf'T· turiJ univf·rsaPi şi folclor de la Inst;tutul de lnvăţămînt ~:u
perior Gir< hi:lia-:\·1arr.
Nu sîn tem încă. î:1 posesia biografiei lui G. G20ffJf'5Cu,
care pare absconsă, dar nu irecuperabilă, nu cred~m n;ci
că va fi ~;oJicitat ·vreodată a fi membru al Uniunii <..;criitorilor (nn ~itlu. chiar postum, ar fi şi echitabil şi just).
A
intra în f'Videnţa ofici<1lă, Î!1 vederea unor viito,1nP cic;ionare şi lucrări de sinteză, nu e un lucru neglijabil. i..Jnul din
1
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puţinii

critici care i-au frecventat poezia îşi încheiii succintul studiu cu urmutourea „Notă în 1978: O selecţie a oper.~i
poetice a lui G. Geu1gescu, definitivată de au1tor în 1dtimelc luni ele viaţă, se află în manuscris. Care edit11rd o va
publica şi cînd ?" Gheorghe Grigurcu, Poeţi români de azi,
C.R„ 1079, p. 250, cap. „Citadinii şi intelectualizanţii").
G. Georgescu debutează p1in 1930, sub pseudonimul, cu
critidi liter&.ră şi versuri (îl descoperă ca poet şi pubiicist/
eseist Pompiliu Constantinescu şi îl publică imediat în Vremea). Frecventează cu reui-il:.:rliate şedinţele cenaclului Ion
Cîm;-,inc~<tnu al lui Lugen Lovinescu. Se bucură apoi de <lprecicrile lui Yiunu, Streinu, Perpcss'.cius.
Traduce, după EJ;berare, ample selecţii din Adv ImdrC',
Kiss Jeno. Petofi, o amplă antologie de poezie francez:! ele~
la naudelaire la Aragon, precum şi piese de teatru
din
I·L.ry Beque (Corbii, dramă în patru acte) şi Goethe (Ciavigo, tra9edie în cmci acte).
Unul din criticii de astăzi care l-au cunoscut, ckslul
df' intim se pare, este AL
Raicu, al cărui necrolo0 din
Romania literară (2d mnie 1973) il reproducem mai jos. p1!11tru o cit mai compi2~a imagine asupra vieţii şi op~rei de
poPt şi traducător dl lui G. Georgescu :
,,A pleC<lt dintre noi pe neştiute, modest cum şi-n. dus
viata, un rdpsod elogiat cu ani în urmă de T. Vi.:i.nu ~i d~
Perpessicius. lJ întîlnist>m în acea perioadă efervescentă,
cine! apăreau şi dispăreau, la cîteva săptămîni, zeci de' reviste literare, îndeosebi scoase cu mari sacrificii matericill'
de tineretul stud;os.
II veclea;n prin '24----·~:5 în Amfiteatrul Facultăţii de litere
ş1 filozofi~ din Bucure~.ti, la cursurile lui Mihail Dra~1orni
rcscu, Dim. Caracostea, Ov. Densuşianu, dar şi la cele ci.I"
lui N. Iorga şi S. Mehedinţi. Discret,
la cîte-un cenacl11
scotea din buzunar o hîrtiuţă şi citea cu sfiiciune, monoton.
versuri pline de lumină şi azur.
Pe unr,.<l nu l-am mai intîlnit. După ce s-a înapoiat din
Bul~1aria \unde a pr·"dat o vreme lb. franceză la un
liceu
rom(rnesc din Sofia) q. început să colinde ţara, ocupinrl difNi tc~ catedre pe la Nusăud, Oradea, Ar2d, Deva. Ornvjţ,1,
Rosiorii-de-\'ecle, Cra;ova, Petroşani, Satu-Mare, B,_iia Mare„. In tumultul ac~stor peregrinări, îşi găsea timpul şi st1ru•.nţa de a nu se rupe de publicaţiile literare. II
q<\setli
40(J
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fie în p<!~{imle Vremii, în Floarea de foc sau în Revista l'unda\iilor, fie in Luccaiarul din Sibiu sau în Pămîntul d'.l1 Că
lăraşi.

Dup<l eliberarea tării, a fost prezent cu versuri oriqinaie
traduceri în săpt<lmlnale prestigioase „Gazet<1 literarti." şi ..Tribuna", „Ateneu" ori în pagi:1ile consacrato en~
nimentului literar al unor ziare juclPţene. In peste trd decenii de rnirJs.lă asup1il. versului, G. Georgescu a d;it 1u numai o eleve.tă poezie' proprie oe interiorizare, ca aceea din
volu:;:nul Poemul fără flăcări, apărat în 1969 la Edit:.ua pentru literaturti şi sme de traduceri adunate în c1rţi listincte (Paul Verlaine. Versuri, Editura Univers, 1967; A':fy Endre, Spre mîine, Ed. riacia, 1970 şi Scăpărătorul kcului, Ed.
Minerva, 1948), în volume colective (Ch. Baudelaire. Morile
răului, Ed. Univers, J 969) sau risipite prin reviste.
Poet de întinsă cultură, G. Georgescu s-a manif<•sti.lt în··
sCi. c;;i în eseuri ce ·lezbă.teau probleme ale actului crec1ţioi,
pronunţîndu-se pentr;1 respectarea valorilor clasic2, dar :;.i
pentru inovaţie şi modernitate.
Suferind trupeşte, aflu cil iubea cu patimă litentura celor tiiwri şi nu arareori zorii îl prindeau cerc tîn:l pa9inile
de poeziP proaspăta co.re i-au rămas, pînă în cele din urmă
clipe, apă 'Vie şi izbăvitoare".
şi

o
Unicul său volum antum df' poc'zii, Poemul f'iră fL:icJri
(E.P.L„ 19fl9) cuprinde două cicluri ; unul care dă ,;i num·-~le
volumului si cuprinde poezii scrise în intNvalul 19J l--·gH4
~i al tlolea Copilul-tloare, care adu!1ă
poezii de pin:i la
1966.
G. Ceorqescu cullivi'i un lirism dens. în m:--·1irc i nnd
prozodii clasice modernizate, d' o valoare reali\, con'irm,1u; în timp. Uneori in poezia sa, de o rememorau~ cathllftică, se insinuează iL1minările unui scenar;u vizione„. f'r>i~.
dczvoltînd arborescenta unui lirism la graniţa fabul.Jţiei şi
bulaclescuJ ui.
Volumul anunţi..1 încă din Poezie acf'le „esenţe 5i distilerii / de ~tudii lun]l, de versuri. de ramam'" (în ]'Jrul .. alhelor borcane'' vibrează „roşul obscur din farmacii'") Pof'zia lui G. G or~F'Sc;J nu cad0 în purism şi abstract, într-un
suprnreali:;rn întîr iat anost şi anodin, ci dPzvoltă un scenariu liric pină la extrema comunicării metafor:cc, într-o r::i:)Q l
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finală

idealitate viz:ionară. O sensibilitate refulată trnsă în
retortele unui cetrtezianis~n protegui tor apără poezia de efuziuni f.:ictice şi de insurgenţă sentimentală. O astfel
de
poezie premerge eti.1 pa de resurecţie a baladei parcursă de
Cercul literar de la Sibiu, avînd meritul de a descoperi valorile funciare aie lirismului de idei, cu propensiune spre
haladcs::, u6scut la noi în perioada interbelică (Dar'.)U, Philippicle sînt numai citeva nume ale acestei direcţii compozite).
lnsnş1 lillul, dacă nu ostentativ cel puţin programatic.
enunţă un proiect liric bine conturat în datele lui intime,
capabil a ţrnne în decantare acel poem „fără flăcări''. Aşa
dar, nu o poezie de efuziuni sentimentale, factice şi hoL"monale. „Departe de fa1mec şi avînt", G. Georgescu tinde la
un lirism ţ,ur, tras dintr-o aventură a unui spirit grnv şi a
unei conştiinţe ce simte nevoia mărturisirii. G. G~orqPsc 1 t
trăieşte poezia la motiul absolut, aceasta e absorbţi0 toto.Ll.
a destinului, spaţiu Gl absolvirii, recuperă.rii şi îmenin~irii
(.,Cîntecul e ca zborui în somn. Ce noapte bun'l !"). Spaţiu
insccurizant totodată, populat de o întreagă sarabancld. dP
fabulaţii fulgurant2, pe care o imersiune supremă a ctlrt0zianismului său poetic i-l rele,•ă, o lume populată de fantome, închipuiri, himere şi pretutindeni acea uimire catha::-tic5.:
„Dar tot mai jos, departP. de farmP.c si avînt,
un Om COboară-n min(i C·O lampă Oe cărbune
şi flaci'lra ei crudă stîrneşte sub pămînt.
fantome pînd1toere, închipuiri nebune ...
'.ăcerea şi uila;-ea, perpetua uimire"
(Drumul extrem)

Poc>zia e, u.~c;dar, pentru G. Georgescu un „drum extn~m. un
itinrrariu/proiect la limită, un demers total. o sublimare a
destinului („prin pilnia subţire") în ideatic şi sublim, toate
puse într-o perspec~1vu pe care suferinţa o converteşt.~ în
uimire 5i o transcede în idealitate : „Roşul obscur rlin farmacii / vihrează-n jurul albelor borcane / esenţe -şi distil('·
rii f de studii lungi, de versuri. ele romane„." (Poezie).
La „flacăra crudă'' a poeziei, această introvertire a spiritului îi deschide „porţile marilor sinqurătăţi pi•=-rdut~:" ;
poetul păseştc cu mmire într-o lume de fabulaţii tremur<ltoare. Viziunile sale nu au muchii clare, au permanent contururi mişcaie, ceva de clar-obscur, în care stăpîneşte cen~14Cl~
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şlul, ceaţcl,

în gc:1:.'rai o atmosfNii moitorîtit. Poe i:i lui G.
Georqcscu \'ine dintr· o i;;ostaz~i tîrzie a \·i::-ţii, ca o r<..~me
morn;-e cc1thartidl. Ea se trece, în sufletul poetului, La un
foc cl::~voriad pîaă la cenw;>a supr~mă, în sensul un:~1 dSceze 'ctin care lipseşte cd mu.i elementar ge<;t de retrnc~ililale :
„Poemul foră flăcilri în IDine se trecea
ca un butuc ce arde fumînd în soba spartă.
Cenuşa lui md-ntinse sub palida-i perdea
şi timpul sta. Stâm singur, ca-ntr-o planetă moart1.
Cu o mirare li.mgă şi goală, dispăreau,
clar un cuvînl mă prinse în groaznica-i orbiU
şi mă văzui deodată cu faţa împietrită,
halucinantă umbră prin mine cum fugeam.
Trecui pădurcu-n flăcări. pustia neclintită
şi piscurile aloe trecui. fără să ştiu
că-ţi voi vedea la capăt, o, inimă iubită,
rnormîntul sfîn t spre care . sînt . singurul hagiu".
(Poemul :fără flăcări)
O senzaţie de timp scurs, de tîrziu, de senectut~ vitală
şi spirituaiă se simt~ pretutindeni, iar poezia se întemeiază

atunci ca o rememorare metaforică a acestui proiect liric,
de limpiditi:lţi cristaiine, elevate şi nostalgice în una
din
marile sale accepţii.
Poetul poartă pc trupul său răni ca nobile însemne ale
aventurii. rk!ni care, prin autoironie, „nu fac un ban i" Spiritul sd.u incandescent fără a fi ostentativ, ci înăbuşit b
maximum, este jar, 'ldică un foc extrem. Iată-l pe poet evaporînâu-se pe grătarele înroşite ale conştiinţei:
„nn

neşti:...t,

jar

dogorăşte

fără vîlvoare,
duhul, ca' vatra".
{Pentru muza lui Burns)

Gestul suprem de n întinde mina spre himP.ra salvatoJ.eşuat prin însăşi opţiunea pentru această chindie c.:miculară ele sublim şi combustie totală :

re a

,,~Jai sus de fericire şi chinul tuturor
Cădgm 1rzind, cu mina spre lumea aşteptată.'.."
(Cădem

arzînd)
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Dincolo de mirtlcolul de ghirlande, de vrăjitoriile <lepoezia e spaţiu-limită, un mit al lucidităţii ~xtreme.
Sub acest semn heraldic stă întreaga poezie a acestui ciclu.
Izvorul marii libertăţi este „strălucitoare sare a gindirii", deci inţelepciune-a, al cărui elogiu îl face în poemul
Soluţii (.!'oct1 le interesant pentru maniera în care sînt
convertite la un li1ism ,0pic" unele date ale absurdului folcloric din descîntece). Contradicţiile gîndirii dispar odatrÎ cu
împăcarea supremă :
„Strălucitoare sere a gîndirii,
în tine este marea libertate.
O libertate unde se confundă
(putE-rnică şi st1 anie ca vidul)
vapaia lunii, haita din pădure
şi piatra neclinită-n mîlul bălţii".

vată,

Intr-o I:legie soc1atică G. Georgescu invocă putered poeziei atotsa.iYatoare ( ,lebădă, metaforă de lut"), ştiindu-se
că lebăda î11 mitologia greacă e însuşi
simbolul Poeziei.
Altundevtl. înţelepciunea e „nume-mbălsămat", „fruct
al
transparenţei şi-al uitării" sau de-a dreptul „liberă mînă a
indiferenţei·', invocată în spiritul abolirii propriilor umori
şi eşecuri (Sub crengile-nflorite) pretutindeni prin înţelep
ciune, poetul înţelege asceză, iar asceza e izvorul poez1e1
pure, „boală", „moEmă" din Asia", care ameninţă să înnegrească Cil flacăra-1 dogmatică marmurele pure ale spiritului său antic de seninătate, împăcare, echilibru :
„Un ceer pe aripile ascezei
Sub flacăra soidră se rotea uliu fierbinte, :-,traniu, aburind,
stîrnit de-o molimă din Asia.
lnverşunat,

ricli cti
să-ţi

în doliul nopţii,

flacăr;i

dogmatică

pedepseu.~di

spiritul lumii,

marmorele pure,

clară

Atică!"

(Dialogul Asiei)
Această „molima·- asiatică vine din orientul posomorit
al spiritului ca o ,,rornc.ntică teroare de non-eu" (Posomoritul orient).

404
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

Totul riîmîne îns~i ,,un vis al simetriilor senine / în peş
tera ciclopului'' (Visul simetriilor). Mottoul poemulm „.„ :,1
credea / în fandasii nebuneşti") vine în sprijinul acelorctşi
viziuni utopice, cite Ychiculează poezia sa.
A st.:t la o mas.1 plină cu albine înseamnă a lua parte
la ospăţul ?oeziei în::.ăşi (Sub crengile-nflorite), gîndire care
se cugetă pe sine, se simte bme în acest „culcuş ele ceară
şi m~ere", unde tentaculele timpului (morţii) nu-l ajun~J:
„Gîndire cugclîndu-se, pluteam
dP.parte antica putere
a sli.ipînirii 111orţii, prin balsam,
într-un .culcuşi de ceară şi de miere.
Piuteam într-0 uimită bucurie,
cînd, zguduit deodată de-un fior,
înfăşurat în pal. ca o mumie,
privii cu ochi de sticlă: am să mor!"
lăsînd

(O noapte de ianuarie)
In

strînsă legătură

cu simbolurile aventurii poetice se desamplu tema morţii, la capătul unui itinerariu spiritual de excepţie. Un ochi senin şi rece, bătut uneod tonic
şi cu iervoctre de brizele absolvirii, menţinîndu-se întotdeauna într-un regim eleqictr. de factură socratică, ia în primire
sentimentul thantic. Totul merge în stilul unei notaţii reci,
sapienţiale, ca în acest Peisaj interior :
făşoară

„Orbirea şi paralizia
can:cerul ce rupe oase
urnflă-n mine vijelia
şi trunchiul s~iiciei pletoase
se zbate-n crivăţ şi răsună
lovit de fulgerul din lună.
şi
îşi

Acum -

e gol

nepăsător„.

Lum!na ochiului atroce
sfîşie umbra de bumor.
Iar versul cai;" să-l evoce
e ca un tub, pe unde vîntul,
pustiu, îşi fluieră cuvîntul".

Imaginea Hidosului e însăşi viziunea crudă a morţii,
pe care o întruchipeazrt şi Căţeaua sălbatică ce „ză.n~iie în
tărîmul Turcocraţiei / în adînca noapte magnetică".· împo-
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trivu acestern poetul ridică poezia - rugăciune „aprinsă. c~
un foc de aramă" (Rugăciune).
Insăşi aventura poeziei este văzută în stil de
babdd..
adică de epică a ideii lirice, ca o odisee „spre Ultima". unde se dă o decisivă. luptă cu Gloria morţii :
„"'/îslind din greu, atingem stînca
sus, la ca.pătul puterii,
ne tine locului. adînca
ma9nilocvenţă a tăcerii
sunind în noi. nemărginită.
Şi-acolo, ca s-c, smulgem sorţii
pe preafrumoasa adormită,
dăm lupta cu Gorila morţii. .. "
(Spre Ultima)
şi

O altă capodopera a acestei serii baladeşti este piesa:
Labirint, care, în aceeaşi manieră şi viziune clasică. rezumă nu numai întregul proiect liric, dar deţine cuvintelecheie ale acestei rn;tologii lirice deprimante dezolante (scame. pîclă, uimire, l::ibirint, încăpere goală, maimuţa morţii...). O cităm în intre9ime:
„Un labirint de goale încăperi
uimirea infinit îl prelungea i
în magnetismul straniei tă1 ceri
păş0u îngălbenind inima mea.
Aici orice dăde;:i de bănuit i
chiar scama unui ariadnic rest.
Ceva fără cuvînt şi fără gest
ca un presentiment. la nesfîrşit
îmi <;1ăta o altă încăpere,
mereu, mereu o încăpere: goală.
Venea o pîcl<l tristă dintr-o sală
şi mai pieloasă., cînd, după unghere,
cu labe ca ventuzele de gumă,
maimuţa morţii se zvîrli la mine.
Lovind-o peste botul plin de spumă,
izbea ca un Lurduf de box ce vine
cnmplil de violent la locul lui.
Un ochi mi se scursese-n buzunar.
Zm·uJgîndu-mi mima, o mai văzui
fugind ca un punct negru pe culoar".
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Poemul ilustreazil tema labirintului (oare reflex al
complext1lui labirintic borgesian I pus atit de bine în evidenţă de Paolo Santarcangeli), atît de frecventă în mitologia poetică georgesc1anil (de factură greco-romană), o adevărată ubse~ie a aceElui lirism acut (v. „Dictionnaire
de
!>ymboles sous la direction de Jean Chevalier avec la colldboration de Alain Glleerbrant. Robert Lafont editeur, .1969,
p. 445-!1':'[ ). Poetul, bezmeticind prin galerii oa.-!_H_\ foril
spera11ţci. în această arhitectură ciudată a claustrării şi recluziuni in sine, impljcat într-un itinerariu iniţiatic, străba
te acest ~p<1tiu invada l de insecurităţi, de malignWiţi axioase. în dnyherele ctlreia pîndeşte „maimuţa morţii". Hidosul, i-Jimera. Căţeaua sălbatică. Un bestiariu din ,.t<lrîmul
Turcocraţiei'· în trecerea căruia poezia se îmbibil ele
un
onirism clasicizant, µunind în ecuaţie un lirism vizionar şi
dezvoltîncl o filozofie a spaimei. Ora proiectului (liric) itinerant este indecisă, şt12arsă, apatică - după termenii ~rec
venti : pîclo<tsă şi cenuşie - sugcrînd un spaţiu al tîrziului.
Inlîlnirea cu Himera implică încleştarea supremă, confruntarea ~erlbili.1, luptd pe viaţă şi pe moarte
cu „maimuţa
morţii'' (Lrtlnrint), care este numită în poemul „Sprn Ultima" ,,Cloi:ia morţii" „ .
.A.to tputernică este senzaţia de tîrziu şi vacuitate, d<~
timp biologic consumat şi de clepsidre scurse, de „aqonie
infernală" (Parodie) şi de „ţiptit" zadarnic (Semne negw).
Senzaţia „singelui s~rciveziu" ca o leşie vine să finiseze exnresiv, ca o celulă cerebrală, acest „spectacol rigid"
clin
~ala goalu, privit „printr-un imens bandaj de ceaţd." (fotunecare). Ceaţa devine clar-obscur, semiîntuneric, adic;i pîclă,
termen frecvent în această mitologie lirică. Poetul evodi :n
cîleva sintagme a•cest regim temporal. Nimic L::lar,
totul
este mişcat, fără contururi precise, totul intră sub imperiul
acestei atmosfere pieloase. Poezia se umple atunci d2 imaginile destr~im5.rii, devastării, înnegurării; bătălia decisiv;i
a conştiinţei şi spiritului se lasă cu zdrenţe, iîşii, petice iar
poetul, JJinţă hăituit(!. se simte, :Îll.' <r:est dezastrn lmfletesc, drept Cezar al unui imperiu devastat:
„Zd1 enţe de zori, fîşii de miez de noapte
lunecă-n suflet cu foşniri magnetice.
Cezar, fac semn spre toate zările, cu sceptrul.
şi fîlfiie, imens, imperiul meu de petice".
(Sub crenglle-nflorite)
-107
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,V cnca o p iclci tristă dintr-o sală
mai pîcloas<l, cînd, după unghere,
cu labe ca ventuzele de gumă
maimuţa morţii se zvîrli pe mine... "
şi

(Labirint)
„Mocnind în

pîelă,

putregăioasa gură

ascultam

şoptind

tăcerii. .. "

a

(Soluţii)

„Tristeţe vînătă, mali~mitate
neputinţei întrupare,

A

vidul statuii funera:re,
posacb, picothd în mutitate„."
(Acri viţa)
„La fulgerele gîndului, sclipesc
pieloasele imagmi, tot mai clare;
magie, cîntec ~upraomenesc
clin qlâs de bufniţe huiduitoare"

(Visul

său)

„Era cenuşa glndului. Cădea
ninsoarea-ntunecată peste mine;
vorbeâ. ca pJ.snri fîlfîiau prin ea,
ciudate, rătăotP şi străine."
lEJegie

socratică)

„Sub o lună fugărită, în toamnă,
(era poate apogeul lunii)
soarta, îngropînd corabia-n valuri,
încîlcind văzduhul de funii,
m-aruncă la u11 ţărm singuratic,
blestemat de fdntoma romană.
Un pustiu. Gura şerpilor
se-ndulcea de viaţă şi mană".
(Satira

triumfală)

Pîcla, ceaţa, tristeţcd vinătă, leşia sîngelui, cenuş:i gîndului alternea:<.ă cu priviri împietrite, cu negre zodii, încă
peri goale, săli împiet1 ite în care stăpîneşte Neantul, fîşii

408
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

de lumin;i întunecate, nopţi oarbe în care stăpinesc hidoasele stihii, bestii, pete circulare, fantome pînditoare, filfîit
de păsări, ape cu luciri de s:noală, aburi g,reoi, nopţi magnetice, statui funerare, paso.ce, ani fumegători, bufniţe huiduitoare, culoMe de ciment, celule cerebrale, umbre, himere, arătări hidoase, siluete indefinite în agonii infernale,
vîrteje ameţit..)dre, mohorîta m:;trăgună, spumate valuri furibunde şi pretutindeni silueta posomorită a Poetului : „apari
posomorit" (Poezie}, ,,mer0eam posomorit" (Posomoritul Orient), „posomorite amintiri I se muşcă-ncet, gelatinoase, / cu
palidele lor luciri( ... ) / şi-n golul ochilor apare J gheţoasa
!!Oare carmvorc1" (.l::hdosu.1).
Dincolo nu se poate tre(.·i:,, intrucît în acest spaţiu bîntuie himere şi stihii dc:z!imtuitC'. E deopotrivă atît un spaţiu
biologic, cît şi spiritual. Absolvirea în spirit, eliberarea ră
mine utopia supremZ1 a poeziei (·Î. Pîcla, ceaţa, cenuşa, gresia
gîndului, noapt~a oarbă, uheaţa. aburii, culoarea· de ciment
(adică tot ce poate in lra sub :rndia cenuşiului) ridică un zid
inexpugnabil, în faţa c&.ruia se consumă poezia acestei aventuri, a acestei aspiraţii dureroase. In acest univers liric dezolant apar şi cele mai hidoesc m ătări. E prezentă ideea încordării într-un ultim şi suprer:1 efort. Ceea ce rămine Poetului e să contemple.ca un Cezar, acest „imperiu de petice"
fluturînd. Ajuns în acest spe:ţiu ·insecurizant, spiritul poeziei
înceard1 să se salveze prin c.cea „sublimă gîndi-re cugetîndu-:oe pc sine". Oricîlt~ icibuloţii lirice ar încerca, poetul se
lrezeşle bezmeticind în tec:\ s;)a,~iu 1confuz. r-1'.clo~. ceţos,
dumrnat (leci de teroare.1 lhzie şi cenuşie a morţii.
Celălalt ciclu, Copilul-floare ( 1944-1966), dedicat fiicei
s~i.le, Tudoriţa. cu u.cro~Lui h1ogra1!;.ce nni evidente, pi':tslriud to lusi 1n1 !ţij:tc,d tensiol1.;ifa cu accec::;i rigoaw a lLl ui
lirism retle dv, constituie cdillalt pol al universului poetic.
DacJ. ciclul flnlNior st<l sub semnul vînăt al unei tristeţi
mJligne. Copilul-floare e ciclul celebrării luminii şi puriW.tii. Aspiraţia spre puritr1le are un sens, acela de a pune
în paranteză, a o:)nuhila o conştiinţă înc5.rcată şi un spirit
angoasat este, cu cuvintele poetului, o ferkită metamo!'foză,
o supremă răzbunare pria puritate:
„Sînt fericite metm,10rfoze triumful răzbunurii prin carndoare".
(Duhul ~ubpămintean)
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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".'J'ostalgia fericirii umple sufletul celui ce se simte ca o>
trestie sub ~;eneraţ1ile de furtuni („cit de absurde şi fami
liare !
Cando=irea, puritntea şi limpezi.rea ca „mireasmă sufletească
vin din .suprema ipostază alpină a spiritului. Aid
totul poate fi convertit în basme, baluri <ie curcubee, ca
într-o nirvanică feerie c înser..inării. O absorbire totală a
fiinţei în mistere}~ poeziei" :
11

).

11

„Acum, eu însumi. dccă vreau, ridic
funinginea fortunii, şi-o prefac
în bal de aur, bal de curcubee,
un bal fanttlstic pentru mine singur,
dansînrl cu ge~I u:-i libr>re în gol.
Şi glumele acestea le cultiv
din ironie pentru ironie.
Dar tu eşti floareCl mea înaripată
mireasmd. sn!leteascil, limpezire 1
11

(Enigma

dezlegată)

Împărăţi<l

basmu!ni de sticlă ;
nemi:irqiniren mea !
Tărîmul transpurenfoi mele, sihlă
de linişte, de vis şi flori de nea !
Cîntă la ~ledm, copilul încîntării,
aeriana dansului mugie ;
ca fulgii limpezi, pururea să-ţi fie
şi farmecul şi liniştea ,. isării
ce

albă eşti,

11

•

(Invocaţiei

Conceptele el~ pmit2l.?, crndo.are,
transparenţă aducacum în prim-·planul poeziei simbolul Copilului-floare, vîrstă
de aur im1lterabilă, pe cure o pvocă de atîtea ori prezenta fetiţei sale. Este totoclatJ. o remerr:orare nostalgică ; amintirea
războiului sau a unei copilării frustrate de sentimentul plenitudinii generează cîteva texte de înaltă emoţie lirică: Copilul-floare, Boarea neagră, Război.
Poezia purităţii şi cnndot ii devine atunci o invocaţie patetică în sensul recuperării unei vîrste de aur. Puritatea e fericire numai cinel aceasta e însăşi libertatea. Poetul îşi contemplă dramcl propriului st\u des\jn şi imploră în acest „pustiu
al iernii" o „puritate" salvatoare:
(10
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„Vrci)~ţi-mi-1

µc-acest avar el vremii,
tirziu avar al unui rest de vreme,
atil cit i-a rnmas din prada vieţii !
Vr~jiţi-mi-1 şi taceţi-I copil!
Cenw;;<l-i lacdtul de foc din suflet,
dar n-o şlic. Suflaţi-.i-1 în vînt
şi spune\i-i: Eşti însăşi libertatea!"
(Suprema veste)
Opţiunea puriti:J.ţii . c;;1 candorii,
amplifică accente

stimulat<l de unele acde elegiacă invocaţie :
„Dă-mi. suflet~ şi floare, pmitatea !" Sufletul e poetul însuşi, iar finarea e fetita în care se vede pe sine renăscut
şi în care pune un ma.gnific ideal de lumină şi
fericire :
„Să-ţi spun povestea mea, fetiţa tatii? / iubire, anp1,
cîntec de cristal ! / Plăpîndul trup la pieptul meu e soare,!
aprinde feeriile de lacrimi. / Să-ţi spun povestea mea ? Dar
tu să cînţi ! ./ CUdură sufletească, mă r<lscumperi / tămil
duiridu-mi inima, precum / se vindecă pămîntul primăvara./
Dă-mi, suflete si floare, puritatea ! / Izvorul proaspăt, florile te vild / plutind deasupra lor, strălucitoare. / Topeş
te-mă-n lumina ta, o, floare !" (Să-ţi spun povestea mea ?J
cente biografice,

In poezia Tîrziu il vedem pe poet
pleacă

li rile

!a

vieţii",

flăcări•·

însoţindu-şi fetiţa care
la colţul str ilzii, rcflcctînd la „ visco„pustietate orbitoare" / şi gîndul fumegă in

şcoală ;::înă

:

picioruşe pe zăpadă,
în dimineat<l. către şcoală!
Şi viscolul, ghiozdanul, grija ...
Eu mai rlimîn în colţul străzii,
şi sufletul, oglindă mută,
se mistue--n scîntei de lacrimi („.)
ia viscolele fără seamăn
de mult nu mai exist pe lume.
Stă o fantomă-n colţul străzii.
Ah, picioruşe pe zăpadă!"

Ah,

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

sau
,,Poţi

tu, candidă primăvarn,
vindeci a nefericirii pată?
Imac-ulări de alb şi soare nou
ce limpezirăţi fragedele mlade,
sp<llîndu-rnb. cu aur şi argint
veţi locui ciudatu-mi nenoroc:?
Precum ş1 visul vindecă în somn
copiii cu picioarele bolnave la fel duc:nci o inimă aprinsă
de \'i'itănrnre şi de frumuseţe„."
să

(Poţi

tu?)

Copila, al cărei somn e vegheat în noaptea ploioasă (Plecarl'a ima~rinarJ.) e „singurul meu prieten" (Poţi tu?) „copilul floare cu aripi de soare / în slava
curcubePlor el<~
rouă".

Dacă în prinrnl ciclu avem de a face cu un bestiariu atit de dens, pus in cheiu unui lirism aspru, în al doilea intîlnim o feerie cathartică ...
Floarea şi 7borul traduc ideea de fericire şi liberldfe.
Podul îşi imaqinează ipostaze aeriPne,
plutrnd în văluri
transparente şi albe şi purtînd pe cap strălucitoa"Tea coroan~i a scinleirii albastre (Plecarea copilei). Se simte uşor într-un ?.hor de-a dreptul chagallian, care a învins cof~r
ciţiile materialitiiţii, lăsînd moştenire frumuseţea şi fericin'a
vieţii, o feeric cathartică în evaporări de lumină şi alb.

De aur s:nt, şi-n zorii primei brume
pet;1lele în piete am să-ţi las,
floare să. fii, în locul meu, pe lume,
floarf' de aur cu argint in glas.
Tron de la:zuli, soarelui asemeni
coroana, cu clbaştri aştri gemeni".
(Aripi noi)

l\folte aluzii şi la imaginea
atelaj din Phaidros I

platoniană

a sufletului -
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Deşi Copilul-Hoare e un ciclu inegal, dar nu mai putin
unitar (în ancheta sus-citată, poetul anunţă că a predat la
editură. un volum intitulat chiar Copilul-floare I), centrat pc
ideea ascensionc> Hi. a absolvirii şi eliberării prin puritate şi
candoare, conjuncturînd cu accente biografice, care vin să
fundamenteze simbolurile şi metaforele unui lirism trăit ta
extrem, volumul întreg constituie una din cărţile de valoare,
capabili'i să statueze· nu numai un poet de climat şi ambiantă. dar chiar una din conştiinţele poetice de prim-plan
ale vremii, căruia critica va trebui să-i acorde tot creditul.
In acest sens, o reeditare integrală a poeziei lui Gabriel
Georgescu este şi necesară şi convingătoare. Acţiunea de
recuperare critică nu va fi lipsită de acel inedit spectacular.

No l li:
Redăm mai jos, în interes biblografic, listu operelor lui
Gabriel
Georgescu:
- Poemul flirli fllicări, E.P.L., Bucureşti, 1969.
- Copilul-floare, manuscris.
- Ady Endrc, ScăJ:~iri'Homl focului, Ed. Minen.•a. Cluj, 1948.
- Paul Verlaine, Ve1i.uri, E.P.L.U., Bucureşti, 1967.
- Ch. J;andelnire, l\'licl poeme în proză, Ed. Univers, Bucureşti,
1970.
- Acly Enclre, !'Jlre Miine, Ed. Dacia, 1970.
- Ch. Baudelaire, Horile răului, E.P.L.U., Bucureşti, 1968, ediţia
rJe
G. Dumitrt>scu, unde participă cu 12 traduceri.
- Kiss Jeno, Continenlul cînlecului, Ed. Eminescu, 1970, unde participă
cu 12 tradnct>ri.
- Puşkin, l:vgheiiil Oneghln, parţial publicat în „Almanahul Jiternr",
Cluj, 1950.
- Antologia c!e poezie franceză de la Baudelaire Ia Aragon, intitulată
Florile l.utetiei (manuscris).
- Petofj Sandor, (:iutecele mele (peste 1700 versuri), manusccris.
- Teatru tradu" : J-fiiry Becque, Corbii, dramă în patru acte J.W. Coethe,
Clavlgo, tragPdie in cinci acte, mss.
- poezii orirJinale. mss.
Colaborări: „Cazeta literară", „Contemporanul", „Viata Românească",
„Tribuna", „Cronica", „Ateneu", „Steaua"
Orizont"
Familia", „Ahnanahul literar 1973", „ziarele şi 's~plimentel~ lor" din
R1ia-Mare şi Satu-Mare.
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PUBLICIŞTI

GORJENI
dr. ION MOCIOI

1. ION GHERASIM -

GORJAN

( 1800-1857)

Un cărturar de vază a fost Ion Gherasim - Gorjan, dascu vederi progresiste, publicist în folosul culturii, luptă.
tor in revoluţi..:. din 184B şi activ pentru unirea din 1859.
S-a născut la 31 iulie 1000 1, la Bengeşti, în familia lui Radu Gorjean, căpitan de plai. A avut o copilărie nefericită,
pentru că tatăl său, luat în robie cu întreaga familie, 7 copii
şi soţia sa, a fugit de la turcii cotropitori şi s-a făcut călugăr
la mînăstirca Topolniţa, sub numele de Gherasim, lăsîndu-şi
urmaşii în voia soartei.
Aflat în robie sub numele de Ion Olteanu, a fost răscum
părat la Istambul, de Riga, cojocarul lui Caragea·, şi adus în
ţară, unde a fost dat la şcoala grecească de pe lingă biserica
Stavr()poleos, apoi h şroala română de la Şf. Sava. La şcoala
lui GheorghE.: Lazăr a fost coleg cu Heliade.
După absolvi:-e, in 1830, este trimis director al şcolii primare din Vălenii dr~ Munte. rămînînd în funcţie şapte ani.
Alţi 5 ani este profesor la Şcoala normală din Călăraşi. ln
1844 este numit director al şcolii domneşti din Ploieşti.
Revoluţia de la 1843 l-a găsit director la Ploieşti ; atunci
i-a adunat pe învăţătorii diu satele judeţului pentru a le explica sensul şi sarcinile revoluţiei. S-a deplasat şi în provincie pentru propaganda revoluţionară • Pentru asemenea fapte a fost arestat şi închjs 8 luni. Comisia de anchetă- precizai
că Ion Gherasim Gorjean a fost „tare aplecat şi răspîndi
tor de idei revoluţionare"".
In 1849 a fost preşedinte al Tribunalului din Ploieşti, in
1857 - candidat pentru Divanul Ad-hoc' şi ales, dar în acelaşi an, la 26 decembrie, a murit din cauza suferinţelor pricicăl

2
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nuite de închisoare. A primit în viaţă titlul de pitar, ceea ce
a reuşit sil-şi formeze o situaţie materială bună.
Ion Gherasim-Gorjan a fost un om cult, de o rară sensibilitate. Cunoştea mai :multe limbi străine, între care turca,
araba, greaca, slavona, rusa, latina, franceza, italiana·. A tradus din greceşte Halima sau povestiri mitologice arăbeşti, în
4 volume 5, în 1835. A publicat o carte originală Dascăl pentru limba franţuzească, în 1832. ln 1840 a tipărit pentru să
teni o ... Cărticică coprinzătoare de învăţătură folositoare 6• A
dat la iveal!i mai multe calendare, care cuprind şi alte traduceri - Cestiunea Orientului, după Emile Girordin, şi Privilegluri antice de ale Ţării Româneşti, după tratatele turceşti originale.
într-un Manual creştinesc din 1836 Ion Gherasim-Gorjon
afirma că românii t::-ebuie să folosească îndeosebi cuvintele
limbii noastre decît iraprumuturile străine. In precuvînt<irea
la Dascăl pentru limba franccz.ă, se adresa tineretului astfel :
„Tot românul să-şi înveţe lm1ba sa, cu tot fundamentul ei şi
apoi să se apuce de cea frnnţuzească şi cea italienească, pentru că sînt li!!i.bile cele mni vii şi mai clătinate în toată lumea
cea luminat::) şi rude foarte aproape cu limba noastră cea de
obşte„." Era, de altfel, un mare patriot şi, ca unul ce suferise în robia turcească, spunea cu multă convingere : „Tot
omul să-şi iuheasdi patrio. şi să fie încredinţat că nu este
lucru mai scump şi rr.c1i dulce în lume decît neamul său şi
patria sa". Astfel de cuvinte ne fac să credem că Ion Gherasim-Gorjan nu şi-a uitat locurile din Bcngeştii copilăriei, pe
care trebuie să le fi vizitat.
înseamnă că

7

NOTE:
„Invătămintul primar", nr. 5, 15 mai
!898.
2 Arh. Statului Bucureşti, fondul M C.I.P., ds. 1·154/IB48, f. 26.
3 Arh. Statului, Bucureşti, ds. 62, Hl48, f. 27; Documente privind anul re"·olutionar 1848 .• „ p. 661.
' In: „Secolul", nr. 67, septemb~ie 1857.
5 La Sibiu, în 1835; vezi şi ed. Bucureşti, Tip. Natională. 1877, 129+188+·
+231+195 p., sau etlitia din 1887.
6 Şcolaru sătean sau cărticică coprinzătoare de învăţătură folositoare. Acum înlîiu aldilultă şi data la lumină de ... , Bucureşti, Tip. Pencovici, 1840, 73 p.
7 Apud Gheorgl1t~ Găvtine~cu, Ion Gherasim Gorjean, in : „Gazeta Gorjului", Tîrgu-Jiu, VI, nr. 795, 4 mai 1973.
1

M.

Mihăilescu,

Figuri din trecut, în:
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2. GRIGORE

PLEŞOIANU

(HlOB-1857)

Se spune că Grigore Pleşoianu, dascăl oltean şi autor de
de traduceri. s-ar fi născut în Cerneţii Gorjului\ în
1808. Data naşterii a fost controversată, susţinîndu-se ca an
de naştere anul 1798, de însăşi familia lui2 şi de alţi cărtu
rari3. Noi considerăm ca dată de naştere anul 1808, sau, cel
mai devreme, 1807, avînd în vedere că însuşi Pleşoianu spunea în 1838, în pretata la o lucrare a sa, că era atunci „într-o
vîrstă abea de ani treizeci"„. In ce priveşte luna şi ziua de
naştere, a fost precizată ziua de 30 ianuarie, despre care se·
crede „cii nu poate şi nici nu trebuie să existe vreo îndocărţi şi

ială";.

Copilăria şi anii de studii ai lui Grigore Pleşoianu rămîn
în umbrd., fiindcă o cercetare aprofundată asupra lor nu s-a
putut face. Primii 19 ani din viaţă trebuie să fi fost o perioadă
de intensă pregătire intelectuală, pentru că la anii aceia era
un cărturur format.
Se ştie că a fost elevul lui Eliade Rădulescu, la Bucureşti ,
căruia i-a datorat, âesigur, iniţierea pentru o cultură deose6

bită.

Perioadd maturităţii creatoare, Grigore P!eşoianu şi-o
începe la 20 mai 1826, cînd, abia intrat în al 20-lea an al vieţii, este numit profesor de Instrucţie primară la Şcoala centrală din Craiova, condusă de Stanciu Căpăţîneanu, care a
deschis la acea dafo cursurile în chiliile din curtea· bisericii
Obedeanu7• Partea întîi a carierei de dascăl şi-a petrecut-o în
capitala Olteniei, cu unele întreruperi, pînă în 1832. ln 1830
a fugit, pentru scurt timp, la Bucureşti, din cauza molimei.
La 7 decembrie 1831 a revenit la Craiova, cînd şcoala şi-a reluat cursurile. tn 30 iunie 1832 îşi înaintează aemisia, Eforiei
Şcoalelor, în urma unui conflict cu slugerul Băluţă Golescu.
ln răstimpul craiovean, Grigore Pleşoianu a publicat unele cărţi în folosul şcolii româneşti : Abeţedar greco-român,
1825 ;. Abeţedar înlesnitor pentru învăţătura copiilor, 1828;
Abetedar franco-romanesc, 1829 1 Caligrafie ... , Sibiu, 1829 ;
416
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Gl'amati~n românea~ă, Cr«io.vi,j,. 1629; Gramatica •rantuz~s
căt..

tre.ducero dupil, Fournier,_ ţ830;. Dialoguri franc~z~-româ
ntt;. Craiova, 1830,
W. nrefaţu. la, Ab~.ţedţtr. tranc~zp-românesc din 1829, B-!eşoianu: se· considera p.rintrn oei ce aveau ambiţia de-a· face
,.c.eva.µe.ntru Jl,lminare.:i neiJ.muiui". ln Inştiinţare la Izvoade ,le
scr.isoar.e frumoasă au caligrafi~ rumânească, franţuzească,
ruaeasi;. nemfţ:ta&eă şi grecJtască (~ibiu, 1829), dascălul Plcşoianu, aprecia cu nepotrlvit alfabetul chirilic pentru scrierea
limbii mmâne, în favo:ireu introducerii literelor „noastre latineşti."';dînd. glas-. unor. idPi i:.:~· vo• răsuna plnă spre sfirşitul
v.eaaului stiu, cind s-au şi aµ,licat
ln etapa: crai0\·ea11ă, Gri~Jora Pleşoianu, ca şi colegul
său Stanciu Căpilţineanu, s.c preocupd. ca iniţiator pentru traducerea şi tipărired în limba română a unor scrieri J;lera::-e
şi ştiinţifice· străine. C:t urmare, traduce şi pubhă Aneta şi
tuben1 istorie adevătală din P'.n:eştile morale a.Ie iui Motma1.1t.el•.. ,, (Bucureşti, 1.829) şj În~împlările lui Telemah ( 1831 ). în
precm1îhtarea la prima clin aceste lucrări, pe lîngJ. caLă~,ile
literare· certe ce IP- doYed~~şle, aduce idei preţioase în solu 1
său. SUsţine. între altele; „si:i aibă OTaşele noastre cite un
teatru" care să prezinte „în ii mb.:· româneascu como'dii, o;JerP,
tr.ajedii şi· celelalte" UilmilcilP. din alte limbi.
Etapa a doua perioadei ele dasdil, Plcşoianu şi-o pe~wce
la Cerneţi, pînă în anul lt13C. După necazurile ce le-a avut
la Craiova în vara anului 1832. a plecat, la 2 sep~embrie, la
C::e1'neţi. S-a eăs~Horit la 3 se-ptembrie acelaşi an cu o fostă
eievJ.', a sa:, Ecaterina, fiic.a lni Radu Ceacîru, născut::\ L'1 14
octombrie 1819 3•
Pînă în 1833 î11cea1di si:i intre în rîndu:-ile ar:natei, dn.r
nu reuşeşte şi ră-nlne m:tfel sii se dedice în conti.n uare înv~l
ţămintului. ln prima perioadă 1:1 anului 1833, la 15 ianuarie,
este numit profeso~- de „clasui" al III-lea la şcoala din Cerneti. L:i 30 august 1933 are frricirea să i se nască un fiu, Vergiliu (m. 17/29 ma~·tie 1863) 9• lmpărţindu-şi timpul htrc~ fomilie şi şcoald., cărturarul PJeşoianu reuşeşte să pregătească
şi să publice 'doar un Calendar pe anul t834, ( 1834). Viaţa din
Cerr:ieti, neoferindu-:i.,, ca şi î.nvăţămîntul. posibilitatea afirmării, îl determină pe curturarul Grigore Pleşoi.anu să abancdoneze şcoala de .pro:vil1c\e, in 1836,. şj pleacă la Bucureşti,
unde se stabileşte dE-:finitiv şi se încadrează .<;~ inginer
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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hotarnic. Mediul Capitalei îl readuce în cîmpul traducerilor
şi puhlică, după scurt timp, în 1838, Gbenoveva de Brabant.
ln Antiprefata la âceaslă lucrare mărturiseşte că şi-a îndemnat şi soţia să traducă lucrări în româneşte, pentru „a vedea
compunere sau cel puţin i.rndncere tipărită sub numele unei
rurnânce", numai cil etl l-a deznădăjduit, la început. ln scurt
timp însă, ea a îndeplinit dorinţa soţului prin Abeţedar moral
şi religios sau lecţii (... ) tradus (... ) de G. Pleşoianu iar
acum, pentru a treia ediţie, mai adăogat şi mai îndreptat pentru învălătura copiilor şi copilelor şi dat la lumină de Ecaterina Pleşoianu (Bucu:reşti, 1840) 10• ln prefaţă la lucrare, autoared miirturiseşte di soţul i-a cerut o astfel de întreprindere,
imediat neonorată, şi îşi manifestă mulţumirea dată de publicaretl cărţii şi, cu acensla, de „a mîngîia pe mîhnitul meu
soţ".

Intre evenimentelP vietii lui Grigore Pleşoianu consi'rlenumirea lui în rang de pitaa·, la 6 decembrie 1839. Dintre alte lucrări ce-i poartă semnătura, un loc aparte îl are
Canarul - Istorie morală şi religioasă tradusă din franţuzeşte,
din 184lii 1 în prefaţa căreia încuraja manufactura romitnească şi critica dur comertul e:--terior cu materii prime în schimbul pwcluselor create din a.cestea.
De real interes doc1mentar sînt şi scrisorile lui Grigore
12
Pleşoianu, publicate 11 Crn~ova. în „Ramuri" •
13
Soţia lni Ple~oianu, Ecaterina
,s-a stins din viată fiind
tînără., 11 35 ani, în 28 iulie 1354, la Buzău, „mergînd la băile
de la Balta Albu". A fost înmorrr:întată la biserica de pe moşia sa c\p la Strî;nheancrl 1\ CutincJ după pierderea ei, s-a slins
din ·viată şi cel care a iost Gr.'.gore Pleşoianu, în 1857, la 30
ianuarie, cînd trecea în 'll 50-lea an al vieţii.
răm şi

NOTE:
t ZahariJ Gă:ău, Grigore Pleşoianu. tn:
197G, p.

a.

.Ramuri", nr. 5 (143), 15 mai

G. c;11: ·w~cu, Maleri.11 clorur.1l'nla:. Grigore Pleşolanu, în : .Studii şi
c0;cetilri de istori->. !iternril ~i [<.':clor", an IX (1960), nr. 2, p. 333.
a Al. Pini, J.lleralura română :ircmodernă, EPL, 1964, p. 266.
4 G. r lc:;oianu, Antiprefaţa la Istoria Ghenov!vei de Brabant, (Bucur-~ştq,
W:JB.
2
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Dinu A. Dmni\:csrn, l.'n an'm;.tor: Cti!JO•c Pleşolanu, In: „R·~muri",
an IV, nr. 2 (32), 15 lc!.i111nr:e 19Gi, p. Hi \\·ezi şi fotografoi lui Grigtne pJc.,'..e;iL;:iu).
6 Veii „Ollc1~!i1'", Hl4:1, p. il:'-· !Jl!.
1 N. llZtllP~cu, „Un c•.Hl-~•l 111lat: Gr. Pleşoianu, b : ,,_~.::n:clc A.cademiei
Româ:le ·. Sl'r;a li, tom X.\XVl, µ. :SJ!}--3-1'"1.
8 lbid„ p. 38'.l l<irll•:; 1 n:. J::\.).
!I G. CăL1!csc11, op. cit., p. 3.l.I. (nolD'„)
" 1 Un exem.µlar incomplet semnat la U.A.R. (cola: I 444 4.-13), de Dinu A.
Dumitrescu, op. cil. J..ucrn.~et; a uµfu:ul la Tipografin pilarniui Constantin Pcncovici.
11 In Tipog1afia lui Con~tauUn I ecca, BucmeşH. Anuntatll. în „curierul
românesc" din 19 i\tlie IB40, ~ 23&
u Scrisori l11edl1~ ale lui Grig<ire FleşGianu. ilil: „Ramuri", CraiQva, an X
(1915), m.
19 ru~rlie, µ,. 112.-114 şi nr. 10, 2 aprilie 1915, p.
151--156.
0 Se pare că a mai avut o fiidi, Ankel Pleşoianu.. căsătorită cu <;olonelul
Eugen M06ch1,me din. Thgu-Jin, neipO'I: al paşcrptistuh1I ZaJafir Pă

!>

a.

răla1rn.
11

Vezi

N~

Rllnesc:u, op. cl.t., anexa 1X.
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3. NICU D.

MILOŞESCU

(l f.56-1924)

Iniţiatorul primei tijJ00rnfii din Gorj, Nicu D. Miloşescu,
face parte din pleiada de cărturari ai meleagurilor Jiului (Je
sus, care au pornit primul pas al unei mişcări culturale locale.
Nicu D. Milo~escu nu era gorjan ; a fost fiul unei familii · modeste din Cerneţii ·r-.tehedinţului, unde s-a născut în
1856 1• După şcoala primc.rii, H intrat ca ucenic în tipografia
din Drobeta Turnu-Severin, unde, pînă la vîrsta de 14 ani, a
devenit, graţie predispoziţiilor sale deosebite, un iscusit meş
ter în arta tiparului. Presa b care învăţase secretele meseriei
îmbrăţişate peut1 u toată viata. se spune, fuses~ adusă înainte de 1850, de la Viena, mai întîi la Craiova, unde a inaugurat activitcltea tipo9rnfid:i, a.pai la Drobeta Turnu-Severin.
ln 1880, cînd maşina se uzase simţitor, a cumpărat-o Nicu D.
Miloşescu şi a adus-o la Tîr9u-Jiu, pentru a inaugura a treia
oară în Oltenia o vie activitate publicistică. ln oraşul de pe
Jiu, cu clădiri ;;cunde, abia iYite 'din grădini, dar care fremă
ta intr-o atmosferă de progres administrativ şi edilitar datoralil unui Vasile Lascăr. tinărul ce abia trecuse de 20 ani gă
seşte sprijinul unor dirturari recunoscuţi prin destoinicie,
cultm.'i, pasiune în mundi. şi o mare dragoste pentru popor,
aşa cum au fost scriitoml locotE:nent Emanoil Părăianu şi instituto.ml Alexandru Ştefulescu.
Amenajîndu-şi utelierul către sfîrşitul anului 1880, Miloşescu luptă ca într-un singur an să-şi completeze necesarul
de piese pentru o activitate tipografică diversificată şi să-şi
pregătească un grup de tipografi cu care să înfrunte şi cele
mai grele comenzi ce le-ar primi. Cu răbdare şi perseverenţă,
totdeauna însufleţindu-i pe cei cu care avea să lucreze, destoinicul meşter reuşeşte să creeze un binemeritat prestigiu
firmei ce avea să devinti ,Tipografia Naţională Nicu D. Milo~escu".

Prima· carte

tiptirită

la Tirgu-Jiu a fost nuvela „Nicu Ste-

luţă, a scriitorului priete:a Em1moil Părăianu.
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La sfîrşitul
şescu primeşte

anului 18~1. gata fiind de lucru, Nicu Milopropunerile celor doi ţ!>rieteni de a tipări \1tl
ziar local. Cunoscutul tipo9rnf G. Filip, omagiindu-l mai tîrziu pe colegul său de bn·a~li.i. scria: „Un an după ridicarea
templului gutember~Jian sau p0i1!E>le Patîngului, un mănunchi
de scriitori de talent se 11 u:peazll ln juna.} junelui şi intrepri:i:izătorului tipograf. Ziurnl ., Vukanul'' e opera ciclopedică a
4"21
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acestor energii asociate.„'' 2• ,;Vulcanul", primul ziar din Gorj,
a apărut din ianuarie 1882 pină în octombrie acelaşi an. Nu
se mai păstrează nici un exemplar din această publicaţie şi nu
putem judecai trăsăturile muncii sale de început. Probabil la
aceeaşi tipografie s-au tipărit şi alte două ziare gorjene, „Vocea Gorjului" (1882) şi ,.si:iteanul" (24 februarie 1883 - septembrie 1884), din care, de asemenea, nu s-au păstrat exemplare. Succesul în presa locală a continuat la aceeaşi tipografie, cu ziarele „Gorjul" (1887-1913), „Parîngul" (1891) şi
altele. Numeroase cărţi văd lumina tiparului încă din primul
deceniu al tipografiei lui Miloşescu - Geografia descriptică
a judetuhti Gorj de Sadoveanu, Abecedar, Carte de cetire~
Geometrie, Geografia Gorjului ş.a.
ln 1884, are loc la Tir~Ju-jiu o expoziţie de interes naţio
nal ; exponatele tipografiei lui Nicu Miloşescu primesc „Medalia de argint" a e:<pozi\!ei. La numai 4 ani de existenţă, tipografid tîrgujiană iese în lume --- cum se spune - cu costum
sărbătoresc,· trezind ddrniraţia cunoscuţilor din ţară.
O mărturie a unui compE~tent contemporan lui Miloşescu
lămureşte evoluţia ulterioaril a tipografiei tîrgujiene : „ln anul
ld9·l, neobositul fiu al Mehedir.ţilor dă o nouă întindere lucrărilor sale artistice, înfiinţînd o litografie, asemenea, cea
dintîi în Tîrgu-Jiu. Lucrul acesta, chiar în sine, e de admirat ;
dar cînd se va cunoaşte cu ce sacrificii costisitoare s-a putut
compieta tipografia d-sale cu o litografie modernă, aducînd
artişti din străinătate şi clin ţară numai atunci se va putea admira, dupil toată vrednicia, rîvrn-1 arzătoare a d-lui N. D. Miloşescu de a deschide în Tîrgu-Jiu şi prima litografie româneasdi"".
Prietenii lui ~:[iloşe~;cu se înmulţesc. ln jurul său şi al
celor doi sfătuitori - Em. Părăeanu şi Alex. Ştefulescu - se
string mai mulţi cărturari, unii cu preocupări culturale şi şti
inţifice promiţătoare. Intre aceştia, Vitold Rola Piekarski, un
neîntrecut în arta desenului în culori, profesor al Gimnaziului real din Tîrgu-Jiu, s-a ataşat lor şi mai ales lui Alexandru
Ştefulescu, cu care, încă dinJ893, face excursii in judeţ şi descoperii vestigii ale unui trecut istoric, obiecte, acte, documente Şi fotografii pe care le organizează într'-o colecţie mu:teală la Şcoala primară de băieţi~. Piekarski va fi tehnoredactorul artistic al lucrărilor din litografia lui Miloşescu. Prezenţa lui se valorifică în revistele „Jiul" ( 1894-1895), „Ardeiu}
satiric-humoristic" ( 1895), „Pu blicaţiile Muzeului judeţean al.
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Go-rJµlµi" {1896), „AmjcuJ ti!l'ler)mei'' l 1895), „Şezătoarea să
teanului" (1898 şi urUl.), .,Amirnl t'.oporului" (1898 şi urm.)
etc. unde Piekarskj rea!Jzea:z.ă adevl.irate opere ale desenulu.i
în ~ulori şi introduce tn p-ublidstica ţării, inainte de Editura
„Minerva·', stilul ornumentic popular, care avea să se generali~e,ze după 1898.
Alături de cei patru r<~prezentanti ai mişcării culturale
din Gorj, din JTIOmentul Hi95-l9DO, au fost avocaţii George
P. Parv;J.J.lescu, şi Ştefan N. Dob:reanu, doctorul I. Urbeanu,
ofiţerul Vp.sile Petrescu, profesmii de la Gimnaziul real Iuliu Moisil, C. Vişinescu. Clement I. Bontea, G. Pietroşanu,
Al. Ionescu, precum şi învăţiltorii Gheorghe Dumitrescu-Bumbeşti, Lazăr Arjoceanu, Ion Haiducescu şi alţii, cunoscuţi ca
ataşaţi crezului de iluminr.re a maselor populare.
Nu numai presa, ci şi cărţile lip~rite în atelierul lui Miloşescu s-au \nmulţit ~i au s~)Clrit in calitate. Centenarul Iul
Lavolsier, Mănăstirea Tismana ( 1896), de Ak~xandru Ştefules
cu, Umbre şi lumini dl' d:pitan Em. Pădiianu, ln viitoare de
Alexandru Vlahuţă şi alte lucrări ua consacrat tipo-litografia
tîrgujiani.'1 intre cele rne.i bune din tarii.
ln 139g, :tvLloscscu este prezent la expoziţia anuală din
Craiova, exponate[,~ tiµopafiei sale primesc, pentru a doua
oară în ţară ,,Medalia de ar~1int". 1n 1890, participă la expoziţia din Paris şi primeste „1vfenţiunea Onorabilă", dovedind
astfel înaltul nivel al acliYitlit!i atelierelor sale din Tîrgu-Jiu,
comparabil cu nctivităţi ~imiL~f' de pe continent 5•
Din 1895-1896, Milosc~ca u deschis la Tîrgu-Jiu şi o librărie, care a excelat prin ajutorarea elevilor cu manuale şi
rechizite mai ieftine, precum şi un magazin cu articole 'de galanterie, pe lîngă ac~astu.
Miloşescu a clf'venit un om cunoscut în judeţ şi în ţară.
A fost ales preşedinte al unor societăţi - „Jiul", „Ajutorul"
şi „Corporaţia meseriilor unite•· clin Tîrgu-Jiu, membru activ al băncilor populare, clonato~ al bibliotecilor rurale etc.
Intre cărţile din jurul anului 1900 t!pZirite in atelierele lui
Nicu D. Miloşescu, aminti~11 . Ştefan Romulus Scribian, Codicile civil popular, rn98, 3~10 p ; Gheorghe Dumitrescu-Bumbeşti, Călăuza băncilor populare, 800 p ; lucră.rile lui Alexandru Ştefulescu - lncercare asu.pra istoriei 'fîrgu-Jiului, Istoria
Tirgu-Jiului, Gorjul i!>toric şi pitoresc, Mănăstirea Polovragi,
Mănăstirea Strîmba, Măn~:stirea C:-ilsna ; lucrările lui Iuliu
Moisil - Colecţiune de plante, Călăuza Gorjului etc.
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Pentru activitate prodigioasă, Ia expoziţia din Bucureşti,
1904, Miloşescu primeşte „Diploma de onoare" cu „Medalie
.de aur", iar la Expoziţia genera!ă românească din 1906, tot în
Capitală, e:>te onorat în
„Hors-Concurs" cu „Medalia de
aur". Cu aceşti lauri, tipogrc.fi3 Miloşescu a ţinut făclia nestinsă a publicaţiilor, chinr şi în timpul primului război mondial, cinel la Tirgu-Jiu actiYcff. trei asemenea unităţi.
Nicu D. Miloşescu s-a stins din viaţă la 17 ianuarie 1924,
la Tîrgu-Jiu 6• Este înrnormîntat în pămîntul oraşului căruia
i-a dăruit cei mai frumoşi ani, cele mai mari realizări ale personalităţii sale, ca un gorjean de baştină.

NOTE:
Data naşterii, 1856, C!ste menţicnată de C. Cîrstoiu, Din istoricul presei
gorjene, în: „Coloana', st:plimer...t social-politic şi cultmal al „Gazetei Gorjului", Tîrgu-Jiu, decembrie 1970. Jean Bărbulescu, în
„Galenctarul Curiului", Tip. „Lumina"; Tîrgu-,Jiu, 1925, p. 61, consemnează ca dată a naşlt>rii : ;urni 1860. Aceeaşi dată, în „Almanah
tipogrnfic", HJ04, p. 7"7.
2
G. Fi!Ip, Nicu D. MiJosescu, în „Almanah tipografic", Editura „Minl'f. va", Bucureşti, EiO.:, p. 7B.
3
Ibidem, Joc. cit.
' Dan l\:eguleasa, Muzeul Gorjului s-a născut. dintr-o colecţie şcolară, în :
„Cdzeta Gorjului", 7 aprilie 1974; „Arhivele Oi.teniei", III, 1924,
nr. 16.
5 Mircea Tomescu, Ii.loria căr!ll româneşti de la începuturi pină la 1918,
Editura Ştiin\if!dt, Iluc:ureşli, lf1f8, p. 163.
6 Iuliu Moisil, Nicu D. Miloşt>scu. O pagină din Istoria culturală a Gorjului, în : „Arhivele Olteniei·'. IV, nr. 18-19, martie-iunie 1925,.
pag. 194.
·
1
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4..; JE-AN' aABBll.WsCtl
(lr.t()r;..„ttd:J>.

hi.itiatorul şi real~a1orul ziarului „Oorjanul" de la Tîrgn-Jiu, din perioada 1~23,-Hî47, a fost un la•lentat publicist,
om de mare omenie şi neobo::nt cărturar. A fost recuaoscut la
vremea sa ca animato:ul cuvîntului scris al gorjenilor din
toate p.rovinciile ţării, personalitatea ca.re, dup5. moarLea în
1910 a ilustrului Alexandru: Stefulescu, a polarizat şi un:r..:.:::at
energiile condeierilor ~;orjeni şi din Oltenia toali:l, cit şi u.le
unor norme de prestigiu în Eteratura romdncasci:i. Cn toate
acestea, puţini şi-l mai amintesc iar generaţiile lin ~re îl r<'C)sesc cu greu în paginile zfarnlui păst!'at doar în cîtE:v>a colecţii din ţară.
Jean Hilrbulescu a fost unmele popular .:il lui Ion. fWrbulescn, născut 1n Bog.qţi-DlmboYiţa,
în 11 iuaie 1sgo. Ern
unul dintre cei cinci copii - · doi băieţi ~i trei fete -- u.i învăţă.torului Ion H'tirbulesrn ş1 Dimitriei 1• Copil~!ri.:; şi-.':: pct~·r··
cut-o în satul natal.
Jean Bărbulescu a urmat µrimele trei da.se, rL-:ii'.1 în 1'.?iJO,
la Şcoala primarti di!l Boqaţi şi clasa a IV-.J. l.J. Cîn;;u1u;i_gMuscel. A studi.at, la P.ucurE:şti, comerţul elcrnen~:::r şi_ cd superior. La absolvirea slucEilor, în 1908, a fost nu:nit flnc\ionar al b~incii din Hurezani, subunitate a Băncii gc11cr ..~k' a
Gorjului, o societate anonim~i. S-a încadrat în mu;-;c'I b 3
martie 1909. iar în 1915 era incă la Hurezani, unde „şi-u. îndepilnit cu zel şi probitate îndatoririle sale avînd o con_6n: iă
mai :nult decît satisnlditome'·!.
Incă de la ·venirea sn. în Gori a manifestat intew~; deosebit pentru literatură. sc:riinci poezii şi proză. ln august 1909
constituie un comitet de rerlar:ţif' împreană cu scriitorii Victor şi Sebastian Hortopan, şi cdi1ează la Tîrgu-Jiu primul număr din puLlicaţia lunarii „Zorile". Biblioteca tinerimii 8• O conduce ţik!ă la nr. 7, în februarie 1910, cînd publicaţia îşi sch:mbă subtitlul, deveninrl „revistă literară şi artistică" şi numele
siju nu. mai semnează. l!ltirnul număr, al zecelea, a apărut în
mai 1910. In cuvînlul „Către cititori", semnat „Redacţia", dar
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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JEAN BARBULESCU

scris proiiah'l de Jeo.n l\i'\rhuk·scu, este exprimat scopul publicaţiei, crezul f'i şi al rf'dactorului: „O revistă sau biblioteca care~ s(1 cuprinciii :ucrările ieşite din pana tineretului nos·
tru era absolut necesară. Putin<"le reviste ce apar sînt în imposibilitatea de a publica tot cr· le trimit. Numai acest lucru
ne-a făcut pe noi să d<lm la lumină biblioteca „Zorile",_ care
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are ca scop de a incu:-njn tinerele talente care promit cite ceva
pe tărimul literuturîi şi care nu s•au ţ:>utut dezvolta in această
ramuri'\ din cauzu. lipsei ci~ reviste. Idealul revistei era, totodată, „de a dezvoll:i gustul Eterar în toate clasele sociale".
Jean nărhulescu va mlirturisi mai lîrziu că el a scos
aceasti:i revistit la Tîrgu-Jiu'. Dorise, se înţelege, să facă din
literatură o preocupare pentru toată viaţa, găsind în revistă
mijlocul de a se afirma. Număr de număr a publicat, în „Zorile", poezii şi prozlî. S1r1 t ale sale poeziile : „Scrisoare" 5,
„Ciobănaşul", „Pe car0"', „Poetul' 0 , „Femeia-i tot femeie" 9,
„Revederea " 9 şi încercfaile în proză : „ln patru Clni", „Poveste
tristă"'~. „Iubire pe veci "11, „:tvlos Călin" 12, „Răzbunarea "JJ, „La
un mormînt" 1\ Incercilrile sale literare, poate pentru că nu
avea o cultură artistică deosebită la 20 ani, nu au strălucit
puternic şi l-au oete:rP1inal Sd Se retragă pentru O perioadă
dintre ceilalţi condeieri tîrqujieni, cărora le-a lăsat în seamă revista, revenind la Hurezani în prima parte a anului
1910, unde locuia. Va fi mobilizat în armată între 23 iunie şi
23 august 1913„ apoi în război, între 15 august 1916 - 20
iunie 1918 şi 24 octomhrje -· 10 decembrie 1919. Revenit în
Gorj a continuat munca de slujbaş al băncii. Ultimii zece
ani au fost ani 9rei, războiul umplînd cu amar sufletul tuturor
romcînilor. I.oe pentru creeţia literară n-a mai rămas. Răz
boiul i-a adus decoraţii. Dep{işind vîrsta de 30 ani. Jean Băr
bulescu şi-a căutat refu~;iul în căsătorie, luîndu-şi partenera
de viaţă, în 1931, din Ciaioya~;.
Jean Bilrlmlescu era făcut parcă pentru publicistică. A
renunţat la funcţia de slujirn5 al băncii şi a scos ziarul „Gorjanul", la Tîrgu-Jiu, cn primul număr la 15 martie 192416• La
început a apărut bilunar, apoi decaaal şi, din ianuarie 1926,
săptămînal. Şi-a stabilit s~diul redacţiei în strada Victoriei 57
din Tîrgu-Jiu. Treptat şi-a atra:. cîţiva lucrători dintre funcţionarii de bancă, Ion Vulpe, Dionisie Căun şi alţii. lşi va lua
secretar de redacţie pc zicuistul Satir Poliopol. Aproape zece
ani a tipărit ziarul la CraioYa.
Din 1933, Jean Bilrbulescu şi-a cumpărat o tipografie de
ocazie de la Bucureşti şi a creat la Tîrgu-Jiu Institutul tipografic „Gorj.rnnl" cu puţini dâr buni lucrători, între care şef
de atelier a 1ost Brelea. Astfel, fostul funcţionar de bancă stabilit în Gorj, om cu înclinaţii literare vădite, pe care le va
manifesta sporadic, 'devine un recunoscut ziarist, independent,
cu bune intenţii.
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In primul număr, articolul „Rostul nostru" precizează intenţiile iniţiatorului publicaţiei : „lăsînd la o parte luptele
politice, pline de venin, să servească numai de aducător de
veşti de la un colţ la celălalt al judeţului, .„să facă cunoscute tuturor faptele frumoase ce se săvîrşesc în judeţul nostru
şi aiurea şi să aducă de asemenea la cunoştinţa tuturor relele
şi nedreptăţile care \rnpov~trea:z.ă viaţa... ". Nu s-a: abătut de
la aceste dorinţe.
Jean Bărbulescu nu a âVUl ziarişti cu plată la „Gorjanul". Scriau toţi ce dore~u. fără a fi remuneraţi. Ziarul a
trecut deseori prin clipe grele, 'dar n-a fost abandonat. ln primii ani a avut µatru mii de abonaţi, ulterior mai mulţi. Redactorul-prim a fost însuşi Jeân Bărbulescu.
O îndelungă perioadă „Gorj anul" a fost şi revista literară
a Gorjului, prin cel puţin ultima pagină care publica literatură., îndeosebi poezii. ~-au lipsit prezentările de cărţi ale
colaboratorilor, articole de critică, de istoria culturii, biografiile unor personalităţi şi aHe materiale de interes larg scrise
cu vervă şi pană de scriitor. Era citit de gorjenii din toată
ţara, constituindu-se ca liant între gorjenii cei rămaşi acasă
şi cei plernţi în ţară.
Sub pseudonimul Ion Mohor, Jean Bărbulescu n-a renunţat la unele din creaţiile sale literare, cărora le-a 'dat drumul
tiparului în ziar. ln 1925 a sco::. şi un „Calendar al Gorjului",
bine realizat şi interesant.
La zece ani de apariţie „Gorjanul" at·rage aprecierile cîtorva zeci de ziare 'din ţară. Intre publicaţiile bucureştene din
193-1, „Di'11.ineaţa" îl prezenta ca „model al publicaţiilor regionale"17, „Viitorul" îl con~idera „un serios document asupra:
ţinutului oltr:mesc"! 6 iar ,,Ro!nf:nul" se mîndrea că al lor confrate ,, poate slu]i oricărei alte provincii româneşti drept gră
itoare pildă şi îndrăzneţ indemn pentru toţi oamenii de bine,
care vor să apropie suflete, să solidarizeze interese, să cristalizeze opinii. să. facă, într-un cuvînt, operă 'de românească
unificare şi cirmonizarc socialft" 19• Ziarul „Tribuna" din Sibiu.
la jubileul „Gorjanului" nota cu responsabilitate că acesta,
„prin execuţi,t sa t<:>hnidi şi p1i11 felul cum a apărut, se ridică
deasupra tuturor ziarelor de provincie, servind drept exemplu20. Omagiile n-au contenit în multe alte publicaţii 21 , spre
satisfacţia lui Jean Bărbulescu, sufletul acestui organ de cultură şi informaţie.
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Şi în anii ce au urma l pînă la sfîrşitul deceniului al cincilea, „Gorj an ul" a ţinut i run tea ziare lor de provincie, prin
activitated cu pasiune a inirnosului Jean Bărbulescu.
Astfel l-au considerat ani de-a rîndul celelalte ziare regionale. Intre altele, „Provincia" din Roşiorii de Vede,
in 1936, îl găseo.1. ca „sin~ru1ul ziar din provincie, care, intradevăr, merită elogii"~. „Lucenfărul literar şi artistic"
din
Bucureşti, în 1939, aprecia cu acesta „poate face cinste orică
rui periodic bucureştean=·•. „Trituna tineretului" din Capitală,
în 1942, sublinia di „aces: siiptămînal este unul din puţinele
publicaţii meritorii din provincie""'. La sărbătorirea a două
decenii de apariţie şi activitate rodnică „Gorjanul" era o publicaţie definitiv recunof.rcutci şi apreciată pentru merite incontestabile. A tun ci. în 1943. un ziar ca „Ţara", din Sibiu,
scria despre publicaţia lui Jean Bărbulescu că „merită toată
atenţia, căci puţine publicaţii şi ziare din ţara noastră se pot
mîndri cu o asemenea lonqevitate şi mai ales cu un asemenea rezultat, facem cuvenitu menţiune pe deplin meritată de
0
această gazetă din pro\'incie' • „Gorjanul" a continuat să mai
apară pînă în 1947.
Jean Bărbulescu a fost un mare patriot şi un neobosit ziarist, luptător pentru luminarea maselor, animator cultural.
Noi îl apreciem, totddatil, ca pe cel mai mare ziarist al gorjenilor.
Jean Bărbulescu a murit la 8 mai 1957 la Tîrgu-Jiu, unde
a fost inn:ormîntat şi uitat uşor de toţi cunoscuţii. Singură,
Viorica, soţia sa, cec, care trăise> 26 de ani alături de distinsul
om al presei şi culturii rorn~neşti, i-a udat cu lacrimi mormintul mut şi parcă nemeritat. Se cuvine să-i aducem din uitare
numele pentru „Gorj anul" cinstit, drept şi harnic.

NOTE:
a murit înainte de 1931 iar Dumitra s-a stins din viaţă
tn 1930, la vir!-ta ele 80 de ani.
2 Certificatul ur. 847 din ~ aprilie 1915 eliberat de Banca generală a Gorjului.
3 Vezi Fl.A.R., P.I. 2'745.
' Jean Bărbulescu, Lacrimi pc no mormint (degpre poetul C. Ionescu-Olt),
tn: „Gorjanul", Tlrgu-Jiu, anul X, nr. 29, 7 aug. 1933 („„.Zorile, pe
care am scos-o în Tg.-Jh1 tn anii 190~1910").
i

Ion

Bărbulescu
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„Zorile. Biblioteca tinerimPi . Tirgu-Jiu, 1909, nr. 1, august.
Loc. cit., 1909, nr. 2, SE!ptembrie.
7 Loc. dt, 190.9, nr. 4 nC'iembrie.
s Loc. cit., 1009, nr. 5, decembrie.
9 Loc. cit., 1910; nr. B, ianuarie.
10 Loc. cit., Hl09, nr. 1, august.
11 Loc. cit., 1909, nr. 2, septembrie.
!2 Loc. cit„ 1909, nr. 3, oC!ombrie.
13 Loc. cit., i909, nr. 4, noiembrie.
1' Loc. cit., 1909, nr. 5, decembrie.
1s Soţia sa a fost Viorica Veroiu, n. la 23 martie 1904 ln familia lui Ion şi
loan,l Veroiu. A abrnlvit liceul lu Craiova ln 1919 şi 4 clase de comert superior în Hl23 ld Bucureşti. între 1923 şi 1931 a lucrat ca
function"Hă la Banca comerţului Craiova. S-a căsătorit cu Jean Băr
bulescu la 30 august 1931. N-au urmaşi.
16 Vezi B.A.R., P. III-IV 7521, pe1ioada 1924-1947.
17 „Diminedt3", Bucureşti, nr. 9750 âin 17 februarie 1934.
18 „Viitorul , P.ucureşti, nr. 77!!6. 1 ianuarie 1934.
19 „Românul", Bucureşti, 11r. 43/44, 2fi ianuarie 1934.
20 „Tribuna•·, Sibiu, nr. 4, din LI ianuarie 1934.
21 „Răsăritu", Bucureşti, XVI, nr. 4--!i, 1934; „Chemarea românilor", Ouj,
nr. I, 1934; „Omul", Bucu!eşti. m. 5, 18 ianuarie 1934; „Universul",
Bucure$ti, nr. 7, 6 ian. 1934; „Satul", Bucureşti, nr. 39, februarie·
1934, etc.
22 „Provincia", Roşiori de Vede, I. nr 5-6, 1 m:ai 1936.
2 „Luceafărul literar şi artistic", Bucureşti, an I, nr. 2, 20 ian. 1939.
2 1 „Tribuna .tineretului", Bucuresti, :?. mai 1942.
25 „Ţara", Sibiu, 1 marti-~ HJ43.
5
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INCEPUTURILE ILUMINATULUI PUBLIC IN
ORAŞUL TG. JIU
ELENA

UDRIŞTE

Primele ştiri documPnt<ae despre iluminatul public în
Tîrgu-Jiu le avem din anul 1835, cind Poliţia oraşului
se adresează. Maghistratului (Primăriei), arătîndu-şi nemulţu
mirea, că „făcind băgare de seamă asupra felinarelor ce sînt
hotărîte a să aprincte pe fiesticare seară de cătră neguţitorl,
le vede în proastă stare, că unele sînt dărăpănate.„ că luminări nu sil apri~d într-înself' după o orîn<luială, că numai trei,
patru (seri) şi ::i.celea le lasă numai de ard cite un· ceas şi
apoi le sting" (anex'.! TH).
r,, înrhPiPre, poliţaiul oraşului, Zamfirache Broşteanu,
pofteşte" Maghistratul să înainteze o situaţie cu „cite fe lina re "rnt orînciuite în lillţa Oraşului şi care anume prăvăliaşi
sînt îndatoraţi asupra fie~tidi.n1ia felinari a-l ţinea în bună
starP". pentrn a lua măsurile necesare.
Din acest preţios document pentrn subiectul în 'discuţie,
rezultă că in acel timp ne~1ustorii oraşului sau mai bine-zis
JJrăvăHaşii. fiindc[i unii meşteşugari îşi comercializau propriile lor produse -· erau încl.1t0rnţi să asigure iluminatul pe uliţă
după căderea nopţii şi, aceasta. desigur, nu pentru folosul
tîrgoveţilor, care se culcau „octald cu găinile", ci pentru paza
propriilor lor pră·vălii.
Faptul că la acea dată unele dintre felinare se aflau dă
răpănate, presupune că acest sistem de iluminat nu era nou
şi că el a fost practic cu mulţi ani înainte'.
La· sfîrşitul anului Hl35, Ma.ghistratul întocmeşte situaţia
cerută, precizînd că, 11 (unsprăzece) felinare sînt toate felinarele oraşului", de fiecare răspunzînd cite un număr de cinci
prăvăliaşi. Pe lingă norninalizc:rea prăvăliaşilor, se specifică
şi profilul negoţului sau mesteşugului practicat 'de către aceş
tia : „Grigore hangiu ... Andrei cojocaru ... Sava abagiu.„ Şte
fan băcanu;.. Pătru cizmaru... Dumitru lumînăraru ... "
etc.
(anexa 1V).

oraşul
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In centrul oraşului, care polariza întreaga sa viaţă comerciali.l., se aflau în cleceniFl al 4-lea al secolului trecut 55·
de prăvălii (în cîteva cRzmi un negustor poseda două prăvă
lii), aşezate pe Uliţa Oraşului, care se mai numea şi Uliţa cea
Mare sau Uliţa Dor-rneascd. (aşlăzi str. T. Vladimirescu), precum şi în jurul Biserici! Catedrale, care pe atunci se numea
Biserica Domnească sau Bise1ica Neguţătorilor.
Pe baza unui studiu pe cc:re l-am efectuat asupra caselor
vechi de pe această artPră principală a Tîrgu-Jiului, precum
şi a proprietarilor clin prima !Lnn5.tate a secolului al XIX-iea,
am identificat punctE·le ~mele au fost amplasate cele 1J felinare (v. notele, nnexn n: ).
In perioada b care n,e refC'rim, se mai folosea şi un alt
sistem de iluminat pul>lic -- cu mult mai vechi decît p.rimul
- 'dar utilizat numai cu ocazia unor evenimente deosebite.
Este vorba de ihunim1tul cu „seu pus în cioburi cu feştilă de
bumbac".
In jalba pc care o înainlr-,ază Ocîrmuirii (Prefecturii) judeţului Cori NeJ~:oe Sta.re~:in. unul dintre negustorii de frunte 'ai oraşului de la încep"L:tul sgcqfului tr.e~~.t. s~ pnQ.ŞJ~. c;:ji,
di[l luni:! noie~r1brie 18::~.1 ş1 plnii in aceeaşi lună a anului 18J4,
a avut.contract pentrn up:ovizionarea judeţului cu luminări de
seu şi la „zio.::i de Sflntul Nicolaie\ cit şi la venirea m5.riei
!lale vocEi"', a ct"lt pent:-u „ll!".Tli1~aţ'.ia" ce s-a făcut cu aceste
prilejuri „~;aptc~zilci şi noaii oca şi dreamuri 250, pus·ă în cioburi cu !eştiili1 'le bumbac·'. carE· nu i se plătise încă pîn5. la
şfîrşitul em1lui 183-1 (':1wxa I).
Din con:~spondenţ„:1 purlatii înlre Ocîrmuire, Maghist!:_at şi
medelnicerul Grigore Bîlteanu cel care primise seul 'de la reclamant, nu se sic.bileştc cin:- trebuia să-l plătească. După
părerea mrd2lnic0rului, fr:·o;ti\·itntile nu s-au făcut pe „obrazul" său. ci pc al „cinsl(itei) Ocîrmuiri", care pe drept cuvîpt
era obliyit:'t s?i. rchitc costc1l (t:.~1E'Xq II).
„Cioburile" clrspre c<tre se vorbeşt-~ sînt opaiţele c:j.e lµt
a,rs obi şm.i'tr-, executa 1c de cutre olarii din Tî.rgu-Jiu". sa,u clin
~mprejurimi, în care se punea sPul şi se aprindea feştila, de
~umbac (în v:echimc, în S·3.U cînep5.). Din pvc"tc, nu ni s-a
P.âstra.t nici--un eseT'lplsr din a[>em;enea recipiente.
· Lucruzilc pvoh1e<J7.J. şi b 25 februari·~ 1846.•. Maghistn1tul cere aprobare O:::îrmuirii jadeţului de a înfiinţa 40 ·ele fewww.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

linare „stutornice" pe uliţele oraşului „dupil pilda altor asemenea oraşe". De ctcea stă dată, plata confecţionării şi întreţinerii felinarelor nu mai privea pii! negustori sau pr<lv<lliaşi,
ci Maghistratul, adică Primiiria, iar numărul lor creştea de la
11, la 40, cxtinzl.udu-se şi pe alte uliţe apropiate de centru.
Conform devizului întocmit, costul celor 40 oe felinare,
plus stîlpii, lu;nînările de seu şi simbria a doi îngrijitori şi aprinzători ai felinarelor se estima anual la suma de 3 674 lei.
(anexa V).
Interesante sînt şi condiţiile stipulate în contractul de întreţinere a celor 40 de felinare, ce urma să se încheie intre
Maghistrat şi viitorul ,,cont.racci" sau contractant (anexa VI).
Astfel „contracciul" era obligat să aprindă în felinare luminări de sen a căror greutate era condiţionată de mărimea
nopţilor. Pe lunile aprilie, mel, iulie şi august, se puneau luminări mai subţiri. care intrau cite douăzeci de buc. într-o oca
(ocaua cca. 1260 gr.); pe lunile septembrie, octombrie şi martie, lumîn<lri de cite patrusprnece buc. într-o oca ; iar pe
lunile noiembrie, decembrie, ianuarie şi februarie, luminări
de cite 'dousprezece buc. într-o oca. Cu alte cuvinte, cu cit
nopţile erau mai lungi, creşteau în greutate şi luminările.
Contracciul er,,i dator si'i aprindă pe fiecare lună toate felinarele în două.zeci ele nopţi., exceptînd zece nopţi, socotite
cu lună plină. Dar dacă timpul era noros, era obligat să le aprindă şi în acele nopţi.
Aşa că cei doi înurijitori cingajaţi de contracd neavînd
la dispoziţie prevederile Serviciului Meteorologic de astăzi
- trei-Juiau să stea mereu cu ochii pe cer în cele zece nopţi
cu lună plinil; în cazul cinel luna - c~pricioasă - se ascundea după nori, să pre~JiHeasc<l iasca şi amnarul pentru aprinsul felinarelor.
Contracciul ::nai era obligat să pună în felinare luminări
întregi, să le lase să ardii complet, geamurile felinarelor, în
caz că se spărgeau, să nu le pună înnădite (geamul era un articol rar şi scu:np) ~.a. Dacă nu-şi respecta obligaţiile din contract, era supus la „ştraf" sau amendă către Maghistrat.
Totuşi, âfacerea era destul de rentabilă, de vreme ce contractul se obţinea prin lic~taţie publică.
435
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Din lista ce s-a întocmit de Maghistrat cu privire lai chel-·
tuielile efectuate Pentru confecţionare.a felinarelor, rezultă
că preţul lor a fost de 1060 lei. revenind pentru un singur felinar suma de douăzeci şi şase de lei şi douăzeci parale.
ln acest preţ se includea : „„. felinaru lucrat cu geamurile şi văpseaoa trebuincioasă, de mărimea cerută după mă
sura lumînărilor „.fierul trelrnincios după cum s-au lucrat de
meşterul covac (fierar) „.cumpărătoarea stîlpului de lemn în
mărime de 15 palme lung (cca. 3,50 m, socotindu-se şi partea
ce se introducea în pt-imînt), lucratul şi adusu„." (anexa VII).
Tot în acest preţ se includen. şi „văpsitul stîlpului în trei
feţe" adică în trei culori, care se tocmise cu meşterul zugrav.
lntr-o seară către sfîrşitul anului 1846, sau cel mai tîrziu
la începutul anului următor, cele 40 de felinare cu lumînări
de seu s-au aprins, în aclmirntia tîrgujienilor - o realizare a
edililor oraşului de acum aproape un secol şi jumătate.

ANEXA I
1831 d8cembrie 2

Neagoie Stareşin din Tî:--gu-.lin d'l jalbă la Cirmuirea judeţului Gorj,
ar;ttind că clin porunC'a forurilor administra·tive a dat ·o cantitate de seu
„pusd. în cioburi cu feştilii ele bumbac" pentru iluminaţia ce s-a făcut cu
oca;.i;1 unor zile ie~live şi încă nu i s-a făcut plata, cerind să fie despă
gubit. (copie).
Cinst. Otcirmuire (a) acestui jude\i Gorjii,
Fac plecată arătare că în anu hecut l(ea)t (1)833 noemvrie şi pănă Ja
J(ea)t (1 )!.l3ţ nomevre l, am fo5t Îll!->LHcinat cu contrahtu luminărilor de său
:;;i la zloa de Sfîntul Nic.ola:e, la luminătiia ce s-au făcut pentru numele
indltrltnlui împănt Nicul<iie, cil ~; lu. venirea rnărirei sale vodă, din porunca cinst(itei) Otd:muiri şi a ciil~titei Politii, am dat şaptezăci şi noaă
oca său şi dreamuri 250. pusti iu cioburi cu feştilă de bumbac, care fac
lei 167, p;n(ale) fi, dupfă) fdiiatnl ce-i erea, ocaoa lei 2, par(ale) 4, şi mă
aflu răpdălori (sic) şi pănă acuma.
Mă rog cins(itei) Odrmuirii cie a mă îndrepta de unde să ian aceşti
bani.
Plec<lt oinst(it<1i) Otcirmuirii,
Noagoie

Stmeş:n.

Arh. St. Tg.-Jiu, Fond
(copie).

Primărie,

pac. 2 1834-1835, dos. 26/1835, f. 6r
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ANLXA II
1133·1 t'.eCC!!1briP h
Maghistrallll on1-:;ului T~!ti:1-Jin ~iim'.ll' m('(k!nicerului_ Gri~m:e BUtean~
copi~ d11p1i jall·a C<' !'\eagu1t! S!:1! <''. ::1 cP o Ina~ n.tase Otirmu~rh ~ad~ţulut
Gorj, cu pr:virc la o c:i;Ll«lc c:e :.n: fJL' care ii ttal-o pentru 1lummat1a ce
s-a Id.cut cn ocaz:J l!:wr zil•~ ff'sLH' şi lnci1 nu şi-a µrimit pla·ta; cere răs
puns de felul cum s-a rczoivat p:oblc ma.
HJ35 martie 30. R:i:·puwul mec:c1n:.cf'mlui Grigore Bîlteanu către Maghistratul ou1-;;ului Ti~un-Jiu.
Magh;:,lratul c~a~ului
Tirgu J:;u!ui
1831, (!PC'hl'ffiV. n
No. '2 '.7
Cinst. :li.

merlt~!niceriului

C:liyore I'.îltNinu
D. ch;r Nea!)·<· SL.~reşin, pr'n j11lbl5 datli. dHre cinstita Otcirmuire şi
îndreptată cillre
_,·>t J'.·l<1gl1~s1iat, ţwntru şaptezăci şi noo ocă său; drea~
muri 250, ;:r> a~iilct c;i oll <lat clum-lâle i:1 leat (1>833 noernv. şi ln leat 1834
la venirea m5r1i ~1!le lui Yorli1, pentru tare să alătură dum-le şi copie de
jalbă a dum-lui, pofteşte Jv!aghi~trn•tul flă dam-ta ca de să va fi prlimit
acest său. cltipTi cum arată in j<1lbă să binevoeşti a-l desface şi Maghlstratul să va cin<:ti c:.1 rLspuns.

,„ .

P::cz'.dcnt.
Nicolae
Răsp1::1~ul

JJ·2

Medel(n'.)r·.:;r

Miî.ldărescu

<:ccc11ş! filă:
C~igrHc~ B;lt1e;~m1)

Cnst. Y!-Jghist::a: al 1:Kestui

oraş,

Ct! cinste priimind otno!;jeniia aC"easta şi- răspund că, acest său nu
este dat de către mine, ci de ci\lre cinsl. Ocîrmuire pre vremea cind să
afla ocîrmuitor d. mare culcer Grigore Călinescu! şi nu atîta său, ci nurn<ii doăzăci şi doă de oca.
De aceea. să va face cuno~cut d. secretar (al) cinst. Ocînnuiri ca inpreunrl. cu <lum-lui să Vf'stes: pe dum-ei marea c.Jucereasa Smaranda Căli
r.e;;i.~ca a-m(i) cla voe ca ~i1 plătE-sc acest săa, de vreme că chiar Neagoe
a tăcut atîla vreme şi nu s-au căutat în vremea ocîrmuirei răposatului d.
clucer Căl:11escu, i;ir c!e a p15ti cit precum cere jăluitoru nu mă cunosc
datori, că nu s-au focul pe obiazul mc·u, ci pe al cinst. Ocîrmuiri şi suma
de 57 oca său clramuri 250, ce J!pst·~te din suma cerută, o va cere de Ja
cel ce a seri;; neadevăr.
( 1)835 mart. 30
Gligorc lliltcanu
Arh .. St. Tg.-Jiu, Fond l';imihie, pac. 2, Hl3·1-1835, dos. 26/835, f. 5.
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ANEXA III
1835 decN11brie 2
Adre~a P01itiel oraşului T!rgn-Jiu către Maghistrat (Primărie), cu privire la felinarele din Uliţa cea Mare a oraşului (str. Tudor Vladimuescu).

Poli \ia

oraşului

Tirgu-Jiiului

Anu (1)835 dechemv. 2
No. 314
Cinst(itului) Mc:ghistrat al acestui

oraş,

După datoria ce are Poli\ii;:i spre privigherea pazii bunei orinduieli
din coprinsui oraşului, făcind biigare de samă şi asupra felinarelor ce sint
hotărite a să aprinde pe f!eştC'cc:re sară de către neguţltorl, le vede în
proastă stare ; mai 1-iu că unE'le sint dărăpănate cu •totu şi al 2-lea că luminări nu să aprind intr-in~ăle dupu or!nduială, ci numai în cite trei, patru
(seri) şi acelea le lasă n1,;mai de ard cite un ceas şi apoi le sting, lucru cu
atolu neplăc!.lt şi inpotrivă. DE' aceid. Poliţia cu cinste pofteşte pă cinst(itul) Maghi~tralu ca să de(a) Politii ştiinţă cu foae alăturată de cite felinare
sinit orindnite a fi in Uliţa Orc.şt•lui şi 'cine anume prăvăliaşi sini îndatoraţi a'iuprn fieştecăruia fE:.linari a-l ţinea in bună stare, ca după aceia apoi,
Poliţin să u:rn1ează cele de cuvii1:tă, ~pre îndreptarea unei asemenea neorindnieli pll. viitor.
Poliţaiu oraşului,

Zamfirache

Broşteo.nu

Arh. St. Tg.-Jiu, lnv. 5,1, des. nr. 21 /1835, fila 2.

ANEXA IV
1835 decembri<:! f.z.
Situnţia întocmită ele către Maghistratul oraşului Tirgu-Jiu cu numele
repartiz,uea negustorilor inda..toraţi să se îngrijească de buna întreţinere
a celor 11 felinare cu luminări din Ulita cea Mare (str. Tudor Vladimirescu~
şi

Intocmired felinarelor ora~ului fă.cută dupil orinduială.
1835 dechemv.
2
l
1
1
1

Gligore (h)nngiu.
hangiu.
Andrei cojocaru.
Andrd cojocaru.
Sava abagiu.
Păun
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5 Ia un felinari, cel de la Clige>re hangiut
I. Const mtin Mecu c~zmaru.
1 Radu Cărteanu.
1. Băla cizmaru.
2 Ioniţă Braşoveanu.
5 la un fclinari. cel de la Radu Cir1eanu2
1 Ştefan băcanu.
1 Ion cizmaru.
1 Nae bărbieru.

2 Pîrvu Linaru.
5 la un fclinari, cel de la Ştefan Băcanu3 •
1 chir Vasi·le Popovici.
1 Ion Clenciu cizn1aru.
,J Malciu !~pas.
1 Ion Saizu.
1 Ilinca Flaimocioaica.
5 la un felin.ui, cel de la Va~:ile Pl1povici.'
1
1
1

Ghiţă Tobă.
Pătru cizmaru.

Ghită

Mortasipu.

I Pîrvu cizmaru.

1 Constantin bărbieru.
5 la un felimui, cel de la porma be~erici(i). 5
1 GligorHă Ilie Sîrbu.
I Ghiţă st:mJg:u.
1 Snfiia ungureanca.
1 Panait VC1siiu.
1 Dumitru luminăraru.
5 la un fclinari, cel de la chir 1-'anaiit Vasiliu. 6
I Ghiţă Vasiliu -- lipsă.
1 Enaiche sămegiu.
2 Dinu brat i Ştefan Bugă.
1 Radu Unaru.
5 la u:1 fclinari, cel de la Radu Lir.aru.7
1 Radu Lînaru.
I Pî:van Sîrbu.
I lonitii abagiu.
I Mileu Sirbu.
1 Zamfir berhieru.
5 la un felinari, cel ele Ia Zamfir be1bieru.a
I Staic:; ciZl!Il aru.
1 Ionit!i. al Co:ni(i}.
I Flore;i boiangiu.
2 Ioniţă cojocaru cel mic.
5 la un felinari, cel ele la boHă, dela Ioniţă Protopopescu. 9
I Constantin cojocaru -- lipsă.
I Ionită Armeanu.
1 Ionită Protopopescu.
1 Dumitru croitoru.
1 Icnită cojocaru Irimie - lipsi'.i.
5 la un fo!hari, cel do Io Marin Ekiovici.10
1 Marin Doiovici.
1 Costaiche !\focu cizmaru.
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H:isteu Grecu.
Dumitru l.lungct.
! Laz;Jr l'eiu.
5 lu un felinari, cel ele lu pourtu S~rdăncscului.11
11. unsprăzece, feEnarn sînt toute felinarele oraşului.
Un felinar să se mai adaoge la prilvăliia lui chir Ioniţă
altul la poartă.
Arh. St. Tg.-Jlu, Inv. 54, dos. 21/!8~!5, na 4 şi 5.

Braşoveanu şi

Note:
M<1gazinul de Chimicale de pe !'tr. T. Vladimirescu.
Magazinul Electro-tehnic de pe str. T. Vladimirescu.
3 Mag.izinul Alimentara de pe str. T. Vladimirescu.
' Magazinul de Sticlărie-menaj din sh. T Vladimirescu, colt cu str. Victoriei.
s In faţa Bisericii Catedrale, spre str. Victoriei.
6 In fata Bisericii Catedrale.
7 Noua clădire a AtPlierului da proiectare judeţean Gorj şi a Oficiului judetcan d"' turism.
a Str. T. Vladimirescu, colt cu str. Cor.federaţiei.
9 M:igazinul de Fierări•! (fo~tă casa Găvănescu) din str. T. Vl~:l:'.'1:~0"::~1.
10 Magazinul de Fierărie (fostă casa Opriţescu) din str. T. Vladimirescu.
11 Str. T. Vladimirescu, colt cu str. ge1~. Tell (scuarul din fata Spitalului).
1

2

ANEXA V
1846 februarie 25

Maghistratul oraşului Tlrgu-Jiu trimite spre aprobare Cînnuirii judeGorj, devizul pentru infEntarea a 40 de felinaTe cu luminări de seu
pc uliţele orn)ului.

ţului

Anul 1846
fobruarie 25
No 7<1
Citrc

Ci(mlila) Cînnuire,
Fiin<lcă după băgările de sPamă n. avem, mai ales pentru ceea ce atinge şi de luminarea şi infrnmuşPtarea oraşului, u.(r)m(ă}t(o·r) arte. 1 din
Regulamentul orăşenesc, ounoscindu-s:\ de neapărată trebuinţă de a să infiinta 40 felinare st1llornice pi:i ulitf.ie oraşului, după pilda altor asemenea
oraşe, al căror cost urmînd şi anume :

Lei par(ale)
450

200
2544
480

pă 40 fel?nare cu fiarăle lor, cite cinci sfantihi unul.
pă 4 stîlµi de lemn lucrati, aşezaţi şi văpsiţi, cite lei 5 unul.
pă 960 ocd. luminări de său, adecă cite doaă ocă de fieşcare felinar pil lună, ocilOa pc lei 2, par(ale) 20.
simbria a doi îngrijitori şi ap:1inzători felinarelor, cite lei 20 pă
lună.

367·1
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De~ ;i( r:ia, cu c:nste este n1<1:1tă cifns.tita) Cîrmuire să binevoiască ca
şi cilu parle-i s'\ fa<:ii r.:ea de cu~·i(lJntă punere la. c;;ile, spre cuvi(i)ncioasă
porunc,) lnlru aceasl'<i, cs pentru un lucru neapărat trebuincios, (li!,!~ ·(lllt~.
~i lu Vl'·:icrea cl(n~litei) Cimmiri, căci Maghistratu,l nu p~ţe să. cb,_e,lţ~~

la;;:::;t di:l casa sa ast>:mene11 Lan! făr(ă) dezlegare,

A.rh,

Şt.

Ti.·Jlu, în"(.

~~~lq, dq~. ~~J\Ş4~. ţ,

1.-

ANEKA VI
(1846)

ln con\Juctul pentru lntreţinei:ea a 40. de lellnare
urmau să se aş_e~~ J>.e ~liţ~e -~taşl,l~~ţ Tlrn~-Jiu.
Comlltii pentru dare'l p;!n CW1\r.11ct a fi\.Ce4l'i!, iWJiI)derH şi ţin~~ lllbun1i stare a Jllllruzeci fe\inarc, ce slnt a ~ă ·;;işaza. Pe u,litele OI<lşulul.
1-iu. Aprindere.i re1:uarclor 'ce sii ~or da.. i~ ~~ama cpn,tracci\ilo\li, C·U
listă sup~ iscălitUrd ~a, 'WC ci~:; ţace 11.!miu~ri in i;ii'ări~~a ce-să arată m~ţ
Jcs, însă pc luni aprilie, mui. iu!lif.., şi avgust, lumlnari' cite doozecl ln
ocli; pe lunile septemvre, od(om)vre şi mattiie, ou lumlnăiri cite paispre·
Le:::e !r. ocli ; pe lunlle ?1oemvre, ctec:hemv:re, ghen!l-ri~ şl fev.r., (:U lumlnăt\
d:,~ 1ioohprezece în ocă.
2-i"a. Contr<i.cciu este clatnr Cil sli !!iPiinză pe fiţqHf! ţµnă ţoaţe ţ~H'
narcle in dooăzeci nopli. fiie intu11eric, fii~ 1UJllină; i9r cipd Vi\ (i tr~bu
inn a s~, aprinde ~i in mai 111Ulte hcpti peste acele doo~zeci nopţi hotărlte,
ildec:!i d<! nu va fi !umin1i, sii inclatorează contracdu a· le ·apri'nde asemenei! ; iar cind va li lună în acHte zece zile, să nu le j!prlnzli.
Dacă însă luna va fi inh11wco<:să !.au va eşi Urziu, sli fiie dator con!f'Jcciu a !c aprinrle pe oricite nop!i şi din acestea (de) va fi lnluneric.
lntr-un <.avlnt. oricin<l va fi întuneric şi in !!Celfl 11opţi peşte dooăzeci !!le
luni(i ·. r ~ic :'ntor contracciu a aprind<• toate felinarele. ·
3-lc.:i, Pentru ~piilaH~a şi rurătitul felinilrelor, este djltqr CO!lbracclu
i"! a'.'P;1 într-i!din~i t•cJT.:)eni orimltii(i ·cu plată de la sirie, spăllridti-să şi ct1r4tindu-<;1 toatP. felinarele o dată pe fiiecare săptlmtfoii, i-ar tind va fi ceati'l, s.q \'a carăli i;;i lllili des, Jl~ntrn a fi felinarile totdeauna bine curăţite şi
cu

Condiţiile previiz,ule
luminări de seu. co

curqtc.

4-lea. Aprinderea să \"a Uima regulat pe fii~~ i;~rli, IJKepfndu~
rle l,i jum~!ate ceus clin no11ptc, ch.J.pă ce pdet:ă in:>.er~ă; cum şi să să a~
r<:J?'\ ~i lumîMri întregi, de cC'le hollhîte' prin 1frtic6rli l~iU'cte mai s.us,
car" sit se la~e a arde plinii s1i V!t :>ăvlrşi, Iar· să nu sii· sttrigă mai-riainte
Sil~t

n:ci-un cuvînt.

-

5-10.'. ff'!inarele vor fi !11 toatii vremea in bună stare şi ln filntii pe la
incur:r,, io•, fiind '.lator co!l'lracciu c;,i in orice vr~me s~ ye sp11rg.e vreUD
geam sau si:i Vi'I sf5rima vreun hin cav orice furtună sau intlinplărl prevăzute şi n0prevl1z11te, înrlatit să le clreugă la loc, puind sticlele felinarelor
!nlregi, iar nu înniir!ile; precum a!.emenea şi stllpi(i) felinarelor să dau
lot în insrir::::narea ele a fi loldumn;i :n Lună stare.
·
6-Jc;1. Penim t<ceană 1... ~~rcinare cu toate ale conlTacciu(lui), I sli va
r;".spu?1c!e de :tviaghistrat plalii ~ecolită pă sama felln~elor ce :;ii vor da .ln
s_earna_ sa ?c tiprinclere, 11(.lccă de fiicar,e ţ~linar şµ~ ce··~i va: h9fQrJ prjµ
lisăt~\iC

(SIC),

. ..

- .
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7-lea. Contracciu· e!.te dator a cumpăra luminările trebuincioase la aceasta. luminare a f1~1i1urc,hir cie la luminărari, fără a fi slobod să le facă
lnsuşi şi să fiie dator a îngriji ca s1 fie luminările după mărimea hotărltă
la articolul 1-iu de moi sus !';i µe calitate bună, .clupă îndatorirea la care
slnt supuşi lumînărari{i), căci pe:-.tru orice impo~i:ivă urmare, vor fi lnsuşi
tn răspundere şl supuşi la urraătoarea osîndă, adecă cind să va do\·eji cii
contracciu ori n-âu dat pe toate se1ile hotărite pentru aprindere sau că
n-au da·t luminări de mărimed arătatil 111 articolul tntllu de mai sus, atunci
penwu oricare abatere din acesteit u1inat€ din parte-i, va fi supuşi la ştraf
de un leu către casa Maghisti c;tnlui, p~ntru fiecare felinar ce să va dovedi
tn una sau mai multe abateri din ct:.J~ arătate mai sus într-o noapte ; şi
asemenea să va mma în orice nopli .sli va găsi abateri din parlC'il !.<!.
8-leJ. La înplinirea con,tractului. va fi dator a da toate felinarile cu
hlarele şi sUlpi(l) lor tn fin\ă, duy;ă fa.ta ce să va face la a sa intrare ln
contract, şi tn bună ~tare, precum asemenea le va prlimi acum.
9-lea. Nu este volnic ccntrnccin a muta nici-un· felinar din locurile
un:ie vor fr aşăzate d~ Magh1~\rat sau a le lnputina şi-i răspunzător, pentru
orice înpotrivă ur-nare, a ribpunde către casa Maghislratul.ui lndoită
plată (a) aprinderii lor, pe nopţile lor.
W-lea. Dacă din :;urna feli:iarelcr ce să vor da în seruna sa să vor scă
dea sau să vor adăoga de Maghi!'~1 at după orice punere la oa.le şi trebuintă, va fi dator contracciu, CJ ~căzinc!u-să, să aibă ln a sa îngrijire numai cite i să vor da, pe care ~ă ).Jrii1mască şi plată, Iliră a cere şi pentru
cele cc să vor scăde 1 din zioa cc sii. vor lu-oa de a-.;upră-i, declt ani!logon
(proportional) piuă în acea zi, p1ecum şi adăogîndu-să, a primii şi pe acelea în a sa lrisărciadrc cu acl:eâşi plată a contradului, din zioa ce i să
vor da asupră-i, fără nici-o prici1mitf! sau pretentiie din parte-i, nici într-una, ni :i într-alta.
11-lea. Pentru îndc>pli11!rea conditi:lor de mai sus fără cea mai mică
abatere, va da contracci'.t chezaşi rii~pi.;nzător, priimit Maghistratului.
12-lea. Orice abi!lere si'.i va urmi! din partea contracciului înpotiriva
conditiilor de mai sus, Maghislretl•l o va lndeplini cu orice preli în socoteala sa sau a cheiaşului.
13-lea. Intru ceea ce !.i:i va atinge de acest contract, nu va putea ctlcrga nir:J însuşi contraociu, nici chezc.şu, la orice protecsiic (sic) strelne, ci
să vor rai(e)le, !.Upuşi la prh!Ue piimintului.

Arh. St. Tg.-Jiu, Inv. 339/12, dos. 9tl/H!46, filele 5

şi

6.

ANEXA VII
(1846)
Listă de cheltuieli lntocmlt~ de Maghlstratul oraşului Tlrgu-Jiu, pentru
lnfilntarea a 40 de felinare cu luminări pe uliţele oraşului, spec;ficîndu-se
costul unui felinar (ciornă).
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(•raş.i

Tirgu .Jiiu!ui

L:stă de cheltuial3 ce s-au urmat pentru înfiinlare:i a ·10 de feliaarc
cu to,1te cele ~rebuincfoasă, tn arătare osăbit costul unui felinar :

Lei pm(ale)
1060

--

toată

r:hcltuia(lr1) u1mntă cu tnfiintarea a 40 felinare, după porunca ci(nstitu)Jui Depmt<.•.rr.ent no. 1473, socotit de un felinar
cite lei doaăzeci şi şa::.li, par. 29, însii:

Lei

par.

lJ

~·o

6

30

3.

10

3

26

20

felinaru.
lucrat cu gl'a1r:.m;J1o: şi văpsea.ua trebuincioasă, de mă
sura lumînlirilo.r.
pentru f:e1ul hebuincios, dupd. ·cum s-au lucrat de
meşteml c.cvac.
C'l:mpliraren stiipului de lemn în mărime de 15 palme
lunq, lucratul şi adusu.
vi!p:;itul sUlpulu: în trei feţe, care aceasta nu s-lllU urmat, plwă ce ~ă va da dezlegare, după· cum s-au tocmit cu meste:ul neamţ jugrav.
adecă iei dcaă7eci şi şasă, par. 20, tnsUDiează costul
unul felinar cu toate cele trebuincioasă.

Preza'1ent)
(nei;e:n:ma1 ).
Arh. St Tg.-Jlu, lnv. 3.19/!2, dos. 99/1846, f. 18.
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OLTENII IN BANAT
Dr. GH. GîRDU

Migraţia populaţiei între Oltenia şi Banat sau invc1 s a·
fost cunoscuta multă vreme şi mai ales în timpul războaie
lor daco-romane şi apoi în perioada cnezatelor lui Ioan şi
Farcaş în Terra Zwerino (Banatul şi Oltenia). După înfrîngE:'rea E~rmatei la Mohacs 1526, Banatul ajunge sub stilpînirea turceasca pinii la pacea de Ja Passarovitz din 1718, timp
în care noii sUipinL austriecii, aduc 13 OOO de olteni pentru
întărirea cetăţii Timişoaru.

In secolul 1'i şi începutul secolului al 18-lca mulţi locuitori din Oltenia, pentru a scăpa de traiul mizer şi asuprirea din ţară, mai ales cea din timpul fanarioţilor, s-au
3-~wzat la fraţii lor. românii din Banat. Aci au găsit condiţii
de muncă la minele şi domeniilE' camerale (cărbunari şi că
răuşi). Cei 5tab.iliţi în special in regiunea montană a jucl0ţului Caraş au fost numiţi de către băştinaşi „bufani", „ba-foni'' sau ,,ţerani", fiindcă veneau cu tot avutul lor în spinare. La rîndul lor ;ic~<,;-.ia numeau pe autohtoni .,frătuii''.
Este cunoscut faptul că aust;riecii au fost susţinuţi i:;
luptele contra turcilor de unii boieri olteni printre care di-·
pitanul Fota WHăcescu din Şomăneşti, care a luptat la asediul Vienei in 1683, iar miliţiile olteneşti de sub conc.lucen'a serdarului Barbu Brăiloiu, Constantin Obedeanu.
boieri olteni, proprietari în Gorj, au întrînt la Bengeşti şi
T9.-Jiu în 1'/'16 ,.cetele de slujitori străine", trimis0 de ~.Ji
colae Mavrocordat asupra lor.
Fiind alături de austri"ci.
Vintil:î, Matei şi Raciu Sănătescu din Sănăteşti, judeţul Gorj.
au fos~ ridicaţi ]p, 1 angul de boieri de clasa a 11-a, de că
tre împăratul Cino] al VI-lea.
Jndat5 după încheierea păcii de la Passarovitz, cîţiva
dintre boierii rdugiaţi în părţile Transilvaniei. au refU?at
a se mai întomce în Muntenia sau Oltenia şi cu ajutorul
generalului Tigc au trimis o listă generalului Stainville, declarînct r:il doresc să riimînă credincioşi Austriei 1•
Mulţi dintre aceştia au indeplinit în timpul ocupaţiei.
Olteniei de către austrieci funcţii în administraţia numită de·
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Cur~ea

de la "', il'llu Astfel co:1silic~rii împ:irălP.5li şi prim:1
ai banului OEl·niei, C. Cantacuzino, au fost
boierii olteni : GrigorF~ Vli!:,,lo, monahul Dumitraşcu Bră
iloiu, Stoica llell'.1P~cu şi Constantin Slrîmbeanul.
Cunoa~;ll'rn c<l in 1736, a fugit şi s-a aşezat în Vd.rşeţ
în Banat, Vasile diaconul Loga, venit clin Rome.inia de la
Ivlăni'.istired Tis:nana cu .JU de rnmilii. U a dc·schis o şcoaL't
în comuna Screcti~;tc·a Marc', în Vcîrşc·ţ sau Scredişl0a J\I;cii.
Din această şcoală au crescut cîţiva meşteri iscusiţi şi oameni luminaţi Cd!l' au alime!.1lat mi:înăstirilc ~j şcolile ro;~1:1neşti din Banat, cu zugravi, călugZiri şi clasdîli. Pe cliacon'.11
Loga îl g,isil11 c.i ~· zu9rci\ iL bisi·rica din Clopodia cu fiul
său Georqe ld J '.·c:; şi cu Ioan Popovici.
Nepotul acestui
preot„. Cons: antia Diaconovici Loua. a fost cd mai marc
dascăl al l'.illl·l'iniu~:·.
In anul 1;·.io, după cc~ Austria a fost conslrînsi:î s<l retragil trJ.pde cli,1 Oltenia, prin pacea de la. Bel1rad
clh
1739, ca urnwre Lt ruzboiului austro-turc ( 1736-1739),
aa
mai sosit Îil i;drl<!î, olteni din Gorj si ?\Il'11edinţi, care s-a1
aşezat în locurile n:unloc.se întemeind comunele Oraviţa.
Moldavu ~oui'.i, C~trbmi.:u, Boc;a i\Iontctni"i. Recita MonLar:.L'i.
Cei mai mulţi oamPni emi~1ranţi după 1740, erau boieri care, îngroziţi, au fugit din cauza turcilor ce i-.au exploatat,
jefuit ş1 dezbrtîcat de toată aver::a lor, datorită faptulm cu
pe timpul ocupaţiunii austriece a Olteniei, s-au bucurat de
unele hi iwfac:Ni ~i rcco;n peHst~ JH'll Lr u
serviciile pe care
le-au adus ca „vecl1i şi cre~lincioase slugi ale Casei de Austria". Dună plcc<;rpa austril•cilor, unii dintre aceşti boieri
trec mai tîrziu în Banat, diutînd sprijin şi adăpost „I.a izvoarele necesare în îndurare şi bunăvoinţă a Casei Imperiale din Viena", dltii rămaşi în Oltenia doresc din suflet reîntoarcerea Austriei., iar alţii au intrat în legătură cu ruşii
duşmanii turcilor asupritori. Dintre boierii olteni care au
fost siliţi să-şi părăsească moşiile împreună cu familiile lor
şi s-au stabilit în Banat, au fost Barbu Brăiloiu şi George
Brădiceanu. Despre C:eorge Brădiceanu, ştim că era din
Brădiceni. iar Barbu Brăiloiu se pare că locuia la Văclr~nL
în petiţia lor scrisă în latineşte adresată în .1749 către Maria Terezia, solicită „o slujboliţă", cu care să-şi procure hrana cotidianu. impiii ăteasa le-a aprobat să li se acorde din
nou funcţia de „Plăeşi" şi „Scăunaşi", pe care au mai
avut-o în Valahia 3• lui George Brădiceanu îi revine meri.tul
sfătuitori
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că a
rnisă

dus în Banât entuziasmul şi flaciira românească, tra:-isurmaşilor sZ1i care au luptat acolo pentru
existenţa
neamului romAnesc. Fiul suu, Ion, clin comuna Boldur, tre-·
ce la Lugoj unde creşte urmaşul Vasile, tatăl lui Coriolr>•1
Brădiceanu marele lupliitor pentru cauza românilor din Banat ş1 Tr:rnsilvan~a. Fiii acestuia sînt Caius fost diplomn.L
român şi Tiberiu Brădiceanu, distinsul folclorist şi compozit.or.
In dezvoltaJea creaţiei spirituale, culturale şi artistic"'
in Banat, o contribuţie însemnată au adus-o învăţătorii ')i
preoţii olteni ·veniţi după anul 1740. Faptul că ei au emigrat <lupii aceastil dată se observă din datele biografice şi
din activitatea desfăşurată prin anii 1745, 1747 sau 1754. Unele date sînt c.unoscute din însemnările
protosingeluh 1 1
Arsenie Radivoievici de la Carloveţ, făcute în 1758 cu ocnzia vizitei canonice efectuate în 70 ele parohii din cite avea
eparhia 4 • în 110Wrilr:' sale arată comunele vizitate făcînd totoclatli biografia fif'cărui slujitor, clin care rezultă locul dt'
origine al acestora, J•Xi11itatea unde a învăţat carte, dac<!
au bibliotecă, ~:umc1 pe care o dă ca sindocie şi taxa p\·atru şcoală. Se mai desprinde că ei au fost pregătiţi în centre de învăţătură bine organizate ca. cel de la Tismana c~1
arhimandritul Ioan, cel ele la Craiova, Rîmnic, Hurez sau de
la Brădiceni cu magistratul Preda. De asemenea, rezultă că au
fost repartizaţi în comune cu populaţie românească ca Vinga, Cenad, Gelu Sdu Comloşul Mare şi au numele sîrbizat.
Pornit;} pentru deznaţionalizare ierarhia privilegiată carloviţian:J. pretindea candidaţilor la prcoţi0 sîrbizarea numelui,
prin adă.ogarca te:-minaţiei „ici", şi „viei" inclusiv pentru
candidaţii veniţi din Ţara Românească. Numele de Sindicul,
Stoica, Barbu din comunele oltene
Brădiceni,
Pcştişani.
Craiova, au devenit după instalarea în satele româneşti din
Banat în Sindiculomzovici, Stoicovici, Barbulovici. De as~·
menea, pentru a se arăta originea acestor preoţi se mentionează că sînt n·niţi din Caravlaşca, adică din
Româ.rii~
N;~aqri1, fiind dedu~ din cuvîntul „Cara"
ce înseamnă pe
turceşte ,.negru", iar cuvîntul „Vlaşca" este numirea slavonească dată TEirii Româneşti.
Tot din ca te90ria celor care au contribuit la păstrarea
fiinţei naţionale româneşti în Banat fac parte dascălii
şi
preoţii care ştiau să scrie rom.aheşte şi sîrbeşte, despre a
căror activitate şi origihe s-au găsit însemnări pe cărţi, pe
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inventare sau inscripţii de la monumentele descoperite cu
ocazia întocmirii unor monografii de sate. Astfel este cazul
însemnărilor din unele invEntare şi inscripţii din comuna
Şemlact1l Mic, de prin anii 1730 şi 1755, despre
Giurgico
Lazarovici, despre Ion Popovici născut la
Brădiceni di!l
Gorj. despre Dionisi.e Petrovici născut în Valahia din Vlatiia şi despre Anania Ioanovici născut la Cîrpa. De asen1enea, numele olteneşti ca Andrei şi Petre Peştişan, Alexa.
şi Atanasie fopovici sau Marian sînt menţionate de prin
anul 1767 în unele nrnhicoie aflate Ia Lugojul din Banat.
In Banat nevoia cărţilor de şcoală şi de cult era mare
cu toate că se n;ai aduceau cărţi din Ţara Românească, în
special de loi. Rîm11ic. Din acest motiv pentru acoperirea cerinţelor, preoţii şi dascălii recurgeau Ia vechiul sistem al
copiştilor. Primii copişti ce apar în Banat provin din Moldova, Transilvanic:. şi Oltenia, dar începînd cu a doua juanul 1767 în unele matricole aflate la Lugojul din Banat.
unii de origine olteană. Activitatea copiştilor era îndreptată spre cărţi cu caracter bisericesc şi lucrări servind învă
ţămîntul teoloqic. Jn Oraviţa şi-n satele din jur se înfiripează o întreagă şcoală de copişti".
Cele mai interesante lucrări copiate sînt ale unor dascăli originari clin StolojanH Gorjului. Cea mai veche lucrare
cunoscută este o colecţie cu conţinut variat Miscelaneu
teologic - in limba slavă scris în 1758 de „dasdi(lul) Ion
din Oravi(ţa). Fopov(ici), feciorul popi(i) Vasile din Stoh(o)
Jan Popov(ici), 1758 fev(ruarie) 19 dn(i)". Cartea cu texte
variate a avut o lungă circulaţie fiind supusă uzurii. Din
însc~mnări marqinale rezultă că a fost folosită şi în
sal.ul
kc.ichitova de lîng~i Oraviţa. Unul din posesorii mai recenţi
notează ca suvenire de la „Constantin Sima învăţritaoriu.
Scris la 14 septembrie 1906 cînd a nins iarna".
Este adevuTc.t c::i dascălul Ion a fost fiul popii Vasile
din Stolojani de pc Jaleş din judeţul Gorj pentru ci:\ pe n: t
triod tipărit Ia 17'.il, aflat la parohia Stolojani, există
o
însemnare de m~ntî. „Acest sfînt şi dumr.ezeie.s:: Triod ce
l-au dăruit pop(a) Vasile ot Stoloja(ani) bisericii lui ce <iu
făcut el... şi I-am legat eu Filip Danii! ot Stoloj(ani)
sin
popii Vasile şi osteneala de la sine". Popa Vasile şi fiul său
din Stolojani nu poartă numele de Popovici. DasciHul Ion
a devenit Popovici pentru autoritatea
eclesiastică de lu
Vîrşeţ. Cu toate acestea şi in Stolojanii Gorjului există
familii cu numele de Popovici6•
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

Un ult cL..1sdil iJopovici Radu Stolojan ongmar tot dia
Stoloj.:mii ele pe JEt_Jcş cu siguranţă înrudit cu Ion, a copiat
tot la Oraviţa la 1764 o carte de rugăciuni. Copistul face
menţiunea că „a scris dascălul Radu Popovici
StolojanuI
fiindu în Oraviţa Jnl(i)e 8, anul 176-1, nepotul cg(u)menu(lul)
tismeneanului, fiindu dascăl în Oraviţa 1765 (ianuarie 15).
Şi mîna care au înscris în pămîntu va putrezi, iară
acestt!
rugciciuni de muJţi cărturari se varu ceti".
Dascălul l~adu ţine să menţioneze că este nepotul egumenului de la Mănăstirea Tismana unde a învăţat desiqur
îndeletnicirea de copist şi a emigrat ca şi dascălul
Ion,
qata format, la Oraviţa, care era o aşezare de copişti (bufonif.
La zece ani al treilea Popovici Marco Romanescul dascălul, învătător in satul Brebul, fiul preotului Alexei
di11
iudeţul Gorju de sus, copiază la 1773 „Legenda Duminicii".
In cuprins sînt presfaate Dasagii lungi cu m~n~:nni ;Jrn;nii
cu privire la munca lui cerindu-şi scuze pentru evcntua lele
greşeli ce se vor afla. La finalul cărţii menţionează că această carte „iaste a sf(i)ntii sale părintelui Mihai din Câlnicu şi iaste sf(î)nta Epistolie şi cele 12 vineri mari şi altele.
Şi s-au scris în zJlele înnalţilor împăraţi Iosifu şi
maic<l-s.J.
Maria Tharaziia (s1c), în anulu ce-au răpostau Ioan arh(i)
episcopul Carlovetului şi a toată U(n) grovl1hiia, Ţării n<'natului şi a altoru eparhii ecsarhu. Şi s-au scrisu d0 co:'1c
mai micu şi mai plecatu întru toate alu tuturora care mai
j( os) mă voi isc&.li, fiind dascălu sau învăţător(i) de copii
în sai(ul) f:relmlui în proţăşului Pogoniciului fecioru
aln
preotului, erei Alexie de la sudu Gorjiiu de Sus, de pe cipa
Jiului rcmâncsc. Şi s-au scris de Marco Romanesculu dascălul Popovici".
Rezultă că Marcu profesa îndeletnicirea dr copist cli:1
moment ce cartea a fost făcută la comand.'l prl'otului djn
Câlnic comună apropiată de Brebu. Fără îndoială că este tot
din Stolojani ca şi Ion şi Radu. Pentru a-şi sublinia ori~!i
nc~a n~dem că inte~ccala între numele de botez şi Popovici.
demonstrativul „Romanescul" 8•
Cei trei copişti Ion, Radu şi Marcu originari din Stolojani de munte cu•n reiese chiar din însemnările lor, ad;că
din judeţul Gorj ele sus, erau versaţi în asemenea lucrări.
îndeletnicire moştenită prin tradiţie din şcoala învăţal~i 111:
Gorj la Tismana seu poate chiar la Stolojani.
4-18
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Pe Ungă cărtue lăsate de copiştii de origină bufa.ni, Ion.
Radu şi Matc.:u în Ore.vita şi Brebu, desigur şi multe altde
necunoscutE! încă, ttu mai fost şi alte localităţi und'e au Iost
asemenea })reotupdti în special în satul Maidan dih apropierea Oraviţei.
Maria Tereza fiind ctinvinsJ. că mulţimea braţelor muncitoare Şi avuţia oraşelor siht garanţia propăşirii Austriei.
tl dispus să se deschidă din nou porţile Timişoarei inva;:iuuii ~tri:iinilor.
I.a anul J 7lill, se înfiinţează la Viena o comisie de colonit:are fiind ndu~i din l3anat pL=ste români : cehi, sloveni,
italieni, francezi. t-nglezi, unguri, gc~rmani. In urma acestei
acţiuni au 1nceplll să soseasc.1 în l3anat mai multe fomili1
venite îndeosebi din Oltenia şi Moldova, repartizînJu-li-sP
locuinţe în districtele Lugoj, Oraviţa, CaransebQŞ şi Mehadiu. VestC>a c11:~spw 0mi9rnr0a muntenilor în număr mar~ a
consternat cercurile toacucătoare de la Vieha şi au dat un
ordin în 1767 ca rom[mii d.in Muntenia şi Moldova să nu
mai trcaci:i în Hana.t. Mai mult s·a ordona.t a:nbasadoturni
din Consla!1tinopc l al Austriei S~i stărub pc lî:lgi:i „Poartă" sil se dea ierte.re şi să fie rechemaţi „toţi acei r:rnnlc'ni
şi molcloVl~ni. cari, din cauza domniei api:is'l.tc.1rc a go5pcdarilor MavroconJ;;,~ şi Ştefan Racoviţă au fost siliti o. se
expatria". Cu toate incercările pentru reîntoarcere, romei '.·1 i.l
au ri"lmas alături ele fraţii lor în regiunile muntoase~
di~1
districtele : Orat•iţa, Lugoj, Caransebeş şi Mehadia!•.
D~!>prc oltenii clrn accasUî perioad!t aşezaţi în lfonat aV<':n informaţii c:ir:.!1-0 cons: 1ipţie !dtlrwar;c{t dln 1767
J
preoţimii tlin epur!1ia dr> Timi~O<Fil · i Caransebc>~;
ele- !';'l'l
jurisd ictia mitropoliei Carloveţului 10 •
Est(' intcrPsunt r'~ dln Stolojani ele pe Jah:$ Gorj satul
emigranţilor topişti Ion, Radu $i Marcu, au mai etnigtat în
răstimp de 30-40 ani ni$te preoţi probabil tot din cauza
L~ucilor. AstfPl. prit> zapisul din 4 Septembrie 1783, Lalil: a
lui Gheorghe Mt~m<lianu din Clwcea flanatului, fecioru! lni
Gheorghe Pateu din Stolojani judeţul Gorj împreunQ. tu fratele s:lu Iovt:t'.1, au dat ·vărului lor Şlefot1 porecla Paicu, feciorul popii Pfirnil, de potnană moşia din StolojanL 1ii11ddi ~i s-au aşezat in l3anat. Venind uneie clin rudele lor c:ire
au zis că ~noşia e!·o de mulţi bani. l-au apucat pe Ştefan
la Vârşeţ de a pli.'iti 21 stînjeni cu cîte 25 florinţi. Cînd au
1

.t.lf>
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fiicut cftrten au fos~ martori : Preotul Pavel din Vârşcţ, iarzapisul a fost scris de dascălul Mladin. Există afirmaţia cct
acesta „e primul document cunoscut care ne vorbeşte ele
trtlnsmutări de iomâni din aceste sate". Afirmaţia nu co;·es-·
pun de realităţii deoarece din notările copiştilor de la 17 58.
Ion, Ra.du şi Marcu, rezultă că strămutările din satele de p<~
Vale<1 Ja 0 ieşului şi în special din i.3tolojani sînt mult mai
vechi.
De men~ionat că fraţii Lazăr şi lovan Paicu din Checea anulează la 20 iulie 1792 actul dat lui Ştefan Paicul
pentru că l-au fi:icut pe bani, care nu i-au dat. In acest fel
ei dau :zapis al1ui văr, diaconul Dumitraşcu din Stolojani.
Actul este crutent!ficat la sud Gorj la 8 aug. 1794 de Constandin Gean, undl~ au fost de faţă atît cumpărătorul cit şi
vînziltorul. Din aceste acte vedem că atît locuitorii din Stoloj ani Gorj mergeau în Banat cit şi emigranţii mai veneau
prin s.J.tul lor natal.
Un alt preot tot din Stolojani. emigrat cu fraţii Paicu
în satul Coşil'iului din Banat, a fost popa Avram fecior<.11
popii Ion Coici"tEci, care dă la 19 oct. 1783 aceluiaşi Ştdan
Paicu, z<tpis de vinzare a unui loc de vie din teiul Coică
iesc cu şapte florinţi, răscumpărat fiind vîndut de moşri [
său Dumitru Zorilă lui Nica, Barbu şi Amza Paicul.
Cu.
martori în Hanat <!ll fost, popa Trăilă, Branco şi dascălul
Dumitru. Despre acest act se vorbeşte şi în cerceta.rea fă
cută la 9 sept. 1735 în pricina dintre familia Paicu şi chaconul Mihăilă Lăscăteu, în care Ivan Paicu cu cetaşii lui aprezentat un zapis din 1721 răscumpărat de la un
pop.:i
Avrum sau popa Ion feciorul lui Dumitru, ce se află în ţn.r :1
nemţească 11 •

Numele emigranţilor olteni desigur că este foarte mare ca dovadă că ele se înlllnesc şi astăzi în Banat ca : Stolojanu din Stolojani ; Arcanu din Arcani ; Pocrca.nu din Pocruia . Izvernicec..nu din Izvarna, Tismeneanu din Tism~'1d..
Br<ldiceanu din Brădiceni, Părăianu din Părău, Pădiţeanu din
Padeş, Peştişanu din Pcştişani, Arjoca din Arjoci şi altele.
Trebuie să arătăm că atît emigranţii olteni din Ba.1ct
aşa cum am zis, denumiţi butani, cit şi urmaşii lor au continuat permaaent lupta pentru păstrarea fiinţei naţionctlc,
pentru dezvoltarea economică şi culturalizarea Banatului.
Permanent au p<l~-:trat portul, obiceiurile şi dialectul olte450
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nesc. Copiştii de manuale bisericeşti şi şcolare au continuâ t
opera lor ln toate satele, culminînd cu valoroasele manuale necesare învd.ţărr.întului teologic de la Vârşet cu dc.JsL;bire rlupil 1822. ln rîndul acestor copişti un rol l-a
avut
familiei Lungu devE'nită Popovici după trecereea lor în ta~1mci preoţeasciL Din familiile bufaniior au ieşit oameni neh1fricaţi în. luptele pentru apărarea naţională. Sînt cunoscu~~
luptele ţăranilor rom<111i din părţile Făgetului conduşi de
preoţii din Co~;;-uu şi Coşteiu în revoluţia de la 1848 ;:irr!cum, şi r-Jctivitatea unor oameni politici pentru înfiiptuirell
st.atului naţional unitar român 12 •
Tot hufanii ~i urmaşii lor sînt aceia care au dat opere
ele valoare litr_,rar~1. pedagogică, plastică şi altele. Astfel, dirt
familia Brădiceanu s-au rerna!"cat Coriolan, nepotul lui
George şi fiii acestuia Caius şi Tiberiu. Coriolan Brădicc•c-.
nu ( 1849---1!)09) c: fost un cunoscut om politic şi clistin-; avocat !n Lugoj, lu;.:\i:itor al emancipării naţionale cu o activitate literară bo~F~tă în special comedii şi nuvele inspir.::-ite din trecutul Dmu,tului. Fiul s::iu Caius a fost un însem:rn ~
t'_:~):c:-::i::;L 10n:i.1 b Vie:-iC1, iar Tiberiu distins foclorist
şi
corn pozi tor.
Un doctrinar politic clarvăzător din Lugoj, a fost Aurel
C. Popovici (18LiJ- -1917), înrudit cu Coriolan
Brădiceanu
care l-a trimis J;_i studii. A avut o intensă activitate ziaristică, preocupînclu-sE: în special d~ problema românilor .>ubJUgati.
Urmaşii diaconului Vasile Loga de la Tismana, au adu~
de ast,menea o contribuţie valoroasă la viaţa politică şi
litf'far;1 a Bana:ulm. Aşa CI fost nepotul s1u, ConstanliH
Didconovici loga (1770-1850), marele redeşteptător
ai
rom,inilor biiniîţeni, care împreună cu Ţichindeal şi Iorqovici au fornnt în literatură trilogia corifeilor bănăţeni. ln
scrierile sale s-a preocupat de gramatică şi ortografie, de
or~1anizarea şcol!Jor şi de dezrobirea românilor subjugaţi în
statele „AustriPi Mari".
Un alt urmaş al acestei familii cu o activitate procliqioasă, il fost Dr. Cerne! Diaconovici ( 1859-1923). L-a preocupat 7Îaristica şi ciiferite lucrări de finanţe. In cadrul Astrei a reuşit să redacteze valoroasa lucrare „Encicloperli·t

Rom[rni:i".

Tot un bufon <lin Banat, care s-a distins în literatură.
a fost dr. Gheorghe Crăiniceanu din Ciclova MontanZi (n.
-451
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1851), 1nc~dic milHc:~r. care pe lingă publicaţiile din divers~
rnvisle ca : „Famllia" sau străip.e, a tipărit volumul „Igiena ţăranului", premiat de Academia Română.
Dintr-o familie de bufani se trage şi Damaschin
J3ojinc:l (1801) din Cârleşti, care împreună cu St. Neagoe şi
Moise Nicoară scocte „Calendarul român cu litere lali1w''.
A scris o interesa!1tLJ carte de învăţături pentru creştereo
tineretului român. Nepotul său de frate Axentie Bojinc;.î. a
dus o luptă neobosită pentru redeşteptarea românilor din
Banat, asemenea cu a altor bărbaţi de valoare din acel tir-:1i-,
cum <t fost Eftimie Murgu.
Un scriitor hilnăţean de origine olteană sau „bufan" ?.
fost profesorul şi pedagogul Ştefan Velovan (n. 1853) clin
Rusca :1\foniană, cu care s-a mîndrit şcoala normală de învJţători din Cralova. A studiat filosofia la Viena şi ped~··
gogia la Gotha, în Germania, fiind director al Institutului
PedaJogic diu Carn.nsebeş, profesor la Bucureşti, Cîmpulun0
şi Craiova. A facut parte din comitetul de acţiune pentru
înfiinţare:! unor zi<HC:' româneşti în Timişoara la 1893 alături
de Coriolan Drăciiceanu şi Dr. Gh. Popovici.
Piistrarea qrni1tlui, portului şi obiceiurilor olteneşti ele-el
lungul timpului în Banat rezultă din lucrările unor piuori
şi di.n obiceiurile locuitorilor, care încă se păstrează.
în
picturib lui l'acsico, mai ales în tabloul cu un grup
de
băni1ţeni din lfl20, se reliefează costumul acestora care
sk
originar oltenesc, cc se păstrează prin tradiţie. De altfei.
Ranatul a păstrat totdeauna cea mai strînsă legătură
cu
Oltenia. Asa cum :-tr<lta un bănăţean „Descinclenti în oriccire sat de pe linia Craiova -· · Bozovici - Biserica Albă şi
veti rămîne uimiţi de constatarea, că jocurik~ şi cîntec0le
populare sînt de o asemi:;na:::-e aproape perfectă, indiferent de
vremuri şi n~9immi politice" 13•
Rolul ol1enilor în Banat este foarte sugestiv ilustrat tk~
un vrednic seriilor bănăţean, care zice „Bravii noştri „hufani" vc~niţi odin'.omă din Oltenia spre a scoate la lumina
zilei comorile imense, preţioa~e. ascunse în adîncurile subsolului b'lni1ţ<;an, zllieri oropsiţi de greutatea muncii ist:n itoare şi pli!l.8 de primejdii i;:utropiţi de năvăliri străine . şi
ispitiţi ele a:i1i!giri ostile idealului nostru românesc, au slal
ţn trecut 51 stau ~i azi neclintiţi la obîrşia şi cinstea str~;
0

m0ş~·ască"14.
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Banatul zilelor noastre, participant valoros la opera 'de
construire a noii civilizaţii, socialiste, işi trage deopotrivă.
seva, .din valorile tradiţionale şi contemporane ale poporului romi\n.

Note:
.Istoria IU>mâniei, voi. III, pag. 464 ; 490, M. Constantinescu, lsl•HÎd
·Rom., pag, 14Ci, 197; C. Giurescu, Materiale pentru •Istoria Oltc,niei. II, p. 463; E. Hurmuzachi. voi. VI p. 160. 168, 319; Dami•ln
d•3
iln·crnic<'anu, Banatul, p. 28 ; Francesco Grisilini, Incercare
lslo;-te Politică şi Naturală a Banalului Timişoarei. pag. I to, PI\.
2 l.D. Suciu, litNatura Băn.llteană 1582-1918, p. VII ; Tincu Velea, IstQria polilică socială a Rom., p. 202.
3 „Analele Banatului'', nr. 4/1930, p. 1, 8, 9; Dr. Aurel Pcleanu, Din
plerla marilor dispăruU al Banatului, p. 5, 11.
4
Gh. Cotoşman, Din trecutul Banatului, Cartea III, p. 352; „Mitropolia
Olteniei", E.-G /1973.
~ I.D. Suciu, Monog1afia Mitropoliei llanat, Timişoara, 1977, p.
t:i :.
6 Acad. R.S.R., mss. 5J50, p. 12; „Buletin Monumente Istorice", XX, ;:>.
46, lnser.i11ari din Gorj.
7
Acacl. R.S.R, m:;s. 1846, f. 20. 136 v.
~.Academic: R.S.R., m:;~;. .3561 ·f. 76 v ; Gh. Strempel, Copişti de
md.
nus.crise. Voi. l, p. 186, 191. 203; „Mitropolia Danat", nr. 7-0/
1985 p. 56!.J.
1' „Analele Banat", n:·. 3/1930, p. 22. Colonizările în Banat.
v „r-litropolia Olteniei", 5-fi/1973.
11 „Arhiv. Stat., f·uc., mss. 1238, voi. VII, Ţara Rom„ Doc. partlc„ p.
230 1 V. Ciîriihi~. Sate de moşneni din V. Jaleşului, p. 73, şi Documente ele JIP \". Jaleşului, p. 161.
u I.D. Suciu, Rcv. de Iii. 1848, Buc., 1968, p. 180.
w „Arhivele Olteniei", PJr. 15/1924, p. 393; 17/1925, p. 15; 18, 19 /1025,
p. 137. Scriitori bănăţeni.
H „Analele Banat"., nr. 4/1930, fasc. 7, I. Milola, p. 113.
l
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SATELE ilISPARUTE DIN JUDEŢUL GORJ
VASILE CARABIŞ

ln acest capitoi vom utiliza materialul documentar cu
cea mai veche menţiune despre satul respectiv, cit şi documentele considerate mai importante.
Prezentarea acestor
sate în ordine alfăbetică.
Aliman
ln~r-un

act C.in 15 iulie 1757, Vartolomeu, egumenul
Crasna, atestă că „s-au cumpărat moşie Îtl Ali·
man, alăturea cu Minta mănăstire". 1 Numele e de origine
mănăstirii

onomastică.

Amarul

într-un hrisov din 16 septembrie 1430, Dan al Ii-lea voievod întăreşte lui Stoica, Dimitru ş.a. stăpînire peste s::i.tul
Amarul şi altele. „Şi să nu cuteze să-i turbure nici sudeţ
nici globnic, nici birc.n, nici dintre cel~lalte slugi şi drn·
gători ai domniei mele, trimişi pentru slujbele şi
muncile
domniei mele". 2 Amarul se afla în jurul satelor Dîmbova şi
Ti~V(~Şli.
Arşi

Prin hrisovul din 11 ianuarie 1581, Mihnea Turcitul-voievod, confirmă lui Danciu şi alţii cumpărăturile în Arşi cu
1000 aspri.J La sfîrşitul sec. al XVI-lea satul Arşi, din stă
pinirca hoierilor, ujunge în stăpînirea „mănăstirii" de
h
Sti:lneşti\ Acest SE: l se afla lingă Godineşti şi Racoţi.
Balomircşti

Dan al JI-Ica, Ia 16 septembrie 1430 (6939), întăreşte lui
Stoica şi alţii, jumătate din Balomireşti, de ocină şi de
ohab~i". 5 Se afla rroiiâbii, pe Ungă Romaneşti.
45-1
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Bădleşti

Intr-un act din 13 .ianuarie .11525, .Alex. Coconul tntă.
popii Stanislav un loc de .vie cumpărat de la Ion Bup
dara ln satul Hăcileştilor;6 Din document reiese că aceat sat
se afla lingă satele ·Maghereşti ·şi .Buzeşti.
reşte

Băiaş ii

ln hotărnicia Arcanilor din 20 iunie 1776, ca semne de
hotar dinspre apus stnt menţionate ,,mo.şia Brădicenilor şi
a B<liaşllor". Acest sat sau cătun a fost întemeiat de lu~
crătorii mineri de lu Baia de Aramă. Moşia Băia.oilor ·.se afla cuprinsă intre moşiile Br:ădicenilol', P.eştişanilor şi :An::·~
nilor. La Brădiceni. de la Cîrnpia Mare porneşte
Drumul
Băiaşilor, care merge pînă la Peştişani, unde, de .aci ;fnainte, se pierde. E singura mărturie topic;ă păstra.tă pină astăzi,
care aminteşte de satul Băio.şii.
·
Băieşti

(din plasa No:vaci)

Prima atestare despre acest sat se află în hrisovul cin
6 mai 1492 (7000) .prin care Vlad 'Călugărul confirmă lui
Bran, Radu .ipătar şi Pătru Stratornie stăpinire ht
Băle.şti
pest<! ,,partea lui Tolan, pentru că a dobîndit-o Dan ·Ote.
şanul indi din zilele Iul ·v1atlislav (al Ii-lea) de la Cosova":6 Oteşanii silit inemeietol'fi s-attilul ·Oteşani din Vllcea.
La 18 noiembrie 1587, Mihnea Turcitul confirmă stăpinire
peste se.tele Baia (de Fier), Polovragi, Cernădia, Racovita.
Săcelu, Crasna, Bă.Ieşti, Pociovaliştea, Novaci, Sîtbeşti, Hirişeşti şi Ciocadia, fiind vîndute ce. ·rumâni lui ,calotă., mare
sluger, şi Gheorghe logofăt, pentru că locuitorii acestor sa~
te au jefuit pc timpul lui Petre Cercel (1583-.-:1585) pe ·nobromir, fost mare ban, care a vrut să ·tugă peste munţi 'tu
Transilvania. Oamenii din numitele sate ,;i-au luat haine
bune şi scule de cur şi de argint şi mărgăritare şi ifSpn,
preţ de 7 poveri' aic lui şi ale soţiei sale. Dobromir, din
cauza acestui mure jaf, n·a .mai trecut Carpaţii şi a cerut
iertdre lui Petru~voie.vod c:&re „s.a milostivit şi i·a iertilt
capul lui şi l-a miluit cu toate averile lui". ln ceea ce priveşte pe locuitmii care l·au jefuit pe ,Dobromir, Petru-voievod a vrut să„i (tecapiteze, dacă nu.;J .despăgubesc .pe pli.gubilş. Sătenii din satelP. respective, neavlnd cu ce ·plăti şi c:11
să scape de noarte „şi-au închinat .toate ocinile Jor lui ··I'fflwww.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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bromir ban şi jupiniţei lui Vilae, ca să fie ei vecini.„ de a
lor bunu voie". Mihnea Turcitul, clnd îşi reia tronul (1585-1591), rejudecă acN:stă pricină şi „domnia mea am vrut şi
arit stat să-i pun ia ţeapă înaintea porţilor caselor lor s~u
să plătească ac-eu.s.tii cwere. Iar ei nicicum n-au putut să
pliltească aceastil. c:Vere mai sus zisă, ci· au· venit toţi Înnintca domniei mele, de şi-au închinat ocinile lor jupanului
Caloti:i mare sul9er şi lui Gheorghe logofăt„. de a lor buna
voie, ca să fie ei vecini în veci, precum îşi închinaser.i
ocinile lor şi. dinc.inlea lui Petru voievod, aşa şi înaintea
domniei mele".~
ln a doua jumtlate a secolului al XIX-lea, acest sat.
Ililleşti, făcea parte din comuna Buzeşti.*
Bereşti

l.R 3' septembrie 1512, Neagoe Bas~arab întăreşte :>lă
pînirc lui Detco şi alţii „ca să le fie 1a Bereşti a· treia parte, cit este partea lui Onea". 10 Satul Bereşti Se afla aşezat
între Brădiceni, Peştişani şi Hobiţa. lntr-un act din. 3 mai
1620, se rneniionează : „Brădicenii se hotărăsc iar cu , Peş
tişanii şi cu Bereşti:". u 13ătrînii din Peştişani afirmă că satul Bereşti a dispărut din cauza terenului accidentat. Locuitorii s-uu impriiştiat în sate'1.e vecine. (A nu se confunda
cu satul Bereşti înglobat la satul Alimpeşti de pe Olteţ). ·

·Biceşti
Prin actul din ~ noiembrie 1665, Radu Leon-voievod
confirmă lui I-Iamzn Şufarul din Hurezanii de Jos (pe atunci.
Hurezi) stăpîEire peste moşia sa din satul Biceşti. 12 Se afla
lingă Hurezanii de Sus.
·Bogdăneşti

Prima atestare a acestui sat e în hrisovul din 25 iunie
1483, (6~:91) prin care Vlad Călugărul dă poruncă lui Mînea
13
şi alţii să le fie „Ia Bogdăneşti din trei părţi jumătate".
La 1 iuliP- 1:731 s-a făcut hotărnicia satelor Teleşti, Voi~
In locul acestui sat se află astăzi „Cîmpul Bogdăneşti" lingă satul Teleşti, singurul toponimic c':'lre
aminteşte de vecli:ul sat.

teşti şi Bogdăneşti.I\
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Bogoroi
Prin hrisovul din 25 mai 1628, Alexandru Iliaş întăreşte
Iul Neagoe şi fraţilor săi stăpînire peste ocine în Băieşti (regiunea Novaci), Bogoroi, şi Pociovaliştea, Neagoe a cumpărat d·~ la Ilie clin Bogoroi două locuri în Poiana Seciului
cu 30Cl be.ni/;
Brăeşti

Prin hrisovul dln 18 ianuarie 1480 (6988), Basarab cel
lui Ticuci şi fraţilor săi stăpînire peste mal
multe sate, printre care e şi Brăeşti. 16 Se afla în zona Polovragilor.
Tinăr întăreşte

Brăniştoi

Radi..; }.iihnea, lu 29 aprilie 1623, confirmă lui Pi.îtru Bolovan cu fraţii si:ii din Brăniştoi stiîpînire peste a treia parte dintr-o ocin~l.; 7 Probabil se afla între Gilort şi Oltet.
Numele satului îl are de la o Branişte. Legate tot de
pădure ~int numele satelor: Aninişi,
Brădetu. Brădkcni
(13rildiceanu, Brad), Bri:ineşti, (Brăncscu, branişte), Cărpiniş,
Cop;.icelul, Copăceni. Copăcioasa, Curpenu, Curpenelu, Fc<lsinetul, Runcu, Scrada, Socu, Stejerei, Tismana.
Brătieşti

Prima a'.cstarc· u acestui sat, dispfaut în sec. XVII. e
în actul din 10 iulie 1464, al lui Radu cel Frumos prin care
întăreşte mi1năslirilor Tismana şi Vodiţa, sate, bălţi,
vama
de peşte, cite 10 găleţi de griu şi cite 2 butoaie de vin anual „şi Fă.rciişeşti şi Podeni şi Brătieşti" .16
La 3 &eplembric 1491 (7000) Vlad Călugărul confirmă
mLinâstirii Tismana stăpînire peste
„Brăticşti
cu ţinutul
său".rn Acest sat era hotar cu Peşfr;;u:iii şi
Brădicenii.::o
(Creşit localizat de Alex. Ştefulescu, Gorjul... p. XVIII).
Broşteni

Prin actul din 17 decembrie 1531 (70·10), Vlad Ineca~ul
voieYod confirmă lui Stoia pitarul moşie în Broşteni. 21 s~
afla în zonil satelor Rogojina, Vierşani şi Petreştii de .Jos.
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iiudonii (Bodanli)
La 18 imrnaric -1480 (6988) Basarab cel Tînăr întăr~şte
lui Ticuci şi alţii stăpînire peste satul Budonii. 22 Era situat
îu zona Gilortu!ui.·
Buneşti

I.a 12 ianue.1ie 1581, „iar a mai cumpărat Radu Villaf
din J.lune~.;ti de lingă hotar„. şi de la Rădeu partea lui
toată''. 2 :; SELtul Buneşti se afla lingă Cărbuneşti spre
PîrîuDoia şi durează pînă la începutul secolului XIX.
moşie

Bunilă

Mihnea cel Rctu, la 11 noiembrie 1508, întăreşte lui Ioan
la Bunilă din partea lui Bunilă j ..ila Bunilă, din partea lui Bunilă jumătate, pentru că au cumpărat-o de la Stănilă pentru
6LI
aslJri". 2·1
' După dispariţia familiei Bunilă, care a dat naştere aumitului sat. dispare Şi satul Bunilă, prin contopire cu Dă
şi Iraelui său sWpînire
mătate „şi iar să-i fie

neştii.25

Căneşti

Basarab cel Tinăr, la 18 ianuarie 1480, confirma
lui
Ticuci şi alţii sUipînire peste satul Căneşti.2a Se afla în zona
Polowagilor.
Ciurileşti

Dan al II-lea, le. 16 septembrie 1430, confirmă lui Stoica şi alţii sti:'ipîniw peste satul Ciurileşti. 27 E menţionat alături dP satele Dîrr~bova şi Turcineşti. Spre răsărit de Vlă
duleni, se află dealul Ciurilor.
Cîrligul

şi

Corc:oii

La 2 clecemb1iE· 1755 Const. Bălăcescu clucer şi Eftimie
Voinescu -- dipitan, hotărnicesc moşiilesatelor Cîrligui şi
Corcoii, situate în jurul Drăgoienilor şi Budienilor. 26
Copăcelul

Matei Basarnb. prin actul din 7 august 1639, confirmd
lui Gheorghe paharnicul din Ceplea stăpînire în Copăcel.
partea slugeresei Slana. Satul era aşezat lingă Sărdăneşti". 29
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Copăceni

Un hrisov c!in 2 iunie 1505, al lui Radu cel Mare, relao pricină int:·c Arca şi Stoiasa din Copăceni, pentru

tează

o

moşie>:"

Prin hrisovul din 15 iunie 1586, Mihnea Turcitul înlui Da.n şi Martin, cu fraţii lor, stăptnire peste Copiiceni tot. cu tot hotarul. „Şi semnele : de la Jaleş pe iaz
in sus, pînă la valeâ Fintînei şi pe vale pină la <>birşie şi
peste deal pinii la coliba (pivniţă de lemn) lui Petrişor ~i
pe Ia mijloc pinu li.· Crucea lui Albu şi pe drum la Jeleşel
(un braţ al .Jaleşului) şi de aici la Jaleşul cel Mare". 31 Copăccnii a dispărut prin contopire cu satul Corneşti.
ttireşle

Corbi (Corbeni}
La 9 ianuarie 1497 (7005) Radu cel Mare confirmă un
schimb de moşie între satele Cîrbeşti şi Corbi. 32 De la jumătatea secolului al XVII-lea satul Corbi apare şi sub numele de Corbeni. Astfel, prin hrisovul
din 20 · octonibri2
1647, 1iganii au fost cmnpăr:aţi de Chircă Rudeanul, al doilea postelnic, de Ja Barbu! armaşul din CorbenL33 Dispare
prin contopire ca satul Bîrseşti.
Aici în Corbi jCorben1) trăia popa Gheorghe, tatăl Simei Stolniceasa, soţia stolnicului Stroe Buzescu. In iunie
1602 partida militară i-a oferit coroana de domn al Ţării
Româneşti dar el a refuzat-o, obiectînd că e prea tînăr, în
favoarea nnchiului său .după mamă. Radu Şerban. 31
Co reoiaţi
Radu cel Ma.re, la 23 aprilie 1500 (7008) confirmă lui
Roman şi alţii, stăpinire la Corcolaţi, peste partea lui Roman, cit şi peste toată marfa, sau vie sau moartă„. „pentru
că le este veche şi dreaptă ocină, dedină" .35 Se afla pe Hngă Stăneşli, Alexcni.
Crhinile

Prin actul din 5 iunie 1693, Constantin Brîncoveanu conlui :Magllea şi Barbu Rîioşanu stăpînire peste jumudin satele Crivinile şi Slătioara cu toţi rumânii şi cu

firmă

ta t~
tot

Yenitul:~·

Crivi.nile se ilflau lingă Copăceni şi Jaleş ; Slăt1oara (a
nu se confunda cu Slălioara de lingă Runc), era între Cowww.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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păceni şi Stoiojani. Astăzi e cîmpia Slăt!oara. Ambele safe

au

dispărut

din cauza terenului defavorabil, supus inunda-

ţiilor.

- ~:. · i

Dăbăceşti

La 30 octombrie 1385, Dan I dăruieşte mănăstirii Tismana nucii de lu Dăbăceşti de pe rîul Jaleş. 37 După disJIB'riţia
boierilor Dubă.ceşti, care au dat numele satului, apare Runcu.:Jtl
Dîrmoxa

(Dărmoxa)

Intr-un act din 23 aprilie 1618, printre martori e şi
Stoica din „DrJmoxa" .39
Jn zapisul din 14 ianuarie 1624 aflăm pe Stoica popa din
„Dărmoxa de în .tîrg". 40 Se afla pe lingă Gilort. Nume dacic.
Do brun
Jntr-un act al postelnicului Barbu din Tg.-Jiu, din 7
august 1523, printre murtori e şi „din Dobrun, Vîlcu postelnic".~1 Alături de acest sat sînt menţionate: Bîrseşti, Copd.ceni, Frumuşei, Peştişani.
Prin zapisul din 1649 (f. 1 şi zi) al lui Stănilă din Stroeşti, printre martori. e şi Ivan din Dobrun. 42
Dudieşti

La 9 iulie 1.501. Radu cel Mare întăreşte lui Mînea Sdtul Dudieşti (Dode~ti), „pentru că l-a cumpărat Mînea de la
Nean cu 42 florini ungureşti. Iar după aceeea şi domnia
rnea l-am cumpărat de la Sirom pentru 22 florini. Astfel
domnia mea am m!luit pe Mînea cu acea ocină" .43 Dudieşti
s-a contopit cu satul Roşia de Jiu. 44
Duşeştii

Dan al II-lea, la 5 august 1424, întăreşte mănăstirii
Tismana stilpînire peste mai multe sate, printre care e şi
Duşeştii: 15 Acest sat se afla în jurul Ceaurului, Teleştilor şi
Copăcenilor.

Frăsinetul

Satul

ac~sta

a

1637 Matei Basarau
460

aparţinut

confirmă

de Tg.-Jiu. La 1 sept<:!mbrle
lui Iorga Cupeţul din Tg.-Jiu
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un Iaz şi un loc în sat la Frăsinet,
chiv şi Alexe din acelaşi sat. 46

cumpărate

de la Para:>-

Găureşti

Prin actul din 8 septembrie 1623, Alexandru Coconul
lui Dobre din Rugi stăpînire peste o dumbravă în
goronet din „Găureşti". 47

întăreşte

Grindul
In 1778, Bauer notează : „Grindul, locuinţe deşarte : aci
este o biserică. sînt şi vii", 48 Se afla pe lingă Topeşti, Pocruia, Izvarna.

Grivi
Intr-uu hrisov din 26 aprilie 1619, Gavril Movilu înt<llui Ion din Grivi ocină în Alexeni. 49
Se afla în apropiere de Rugi şi Curpen. E menţionat :-,;i
într-un act din 7 mai 1636: „şi iar a cumpărat Dabela de
la Marita din Grivi un loc de arătură la morminţi cu GOO
aspri gata".:,:.'
reşte

Groşi

Alexandru al 11-Iea, Ia 8 iulie 1577, întăreşte lui Lupul
surorii sale Oprea „ca să le fie ocină Ia Copăceni şi la
Stăjaru şi la Serbeşti ~i Ia Groşi". 51 Salul Groşi era situat
lingă Strîmba.
şi

Hăinari

Generau! von Gauer, în Memoriile sale, notează în 1773:
al corn. Negreni) sat cu o biserică".''2
într-un act din 30 iunie 1786, Matei Lăţa din Tg.-Jiu
schimbă cu paharnicul Matei Colţescu partea sa de moşie
din Hăinari cu o silişte clin Tg.-Jiu. 53
„Hăinari (cătun

Herma ni
Lu 17 dE.'cembriE 1531, Vlad Inecatul confirmă lui Stoi.Jpitar şi soţiei sale Stana o moşie în Hermani de cumpărâ··
tură.'~ Probabil se afla pt' lingă Petreştii de Jos. (Onomasticul german --- Herman).
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Homorîdu (Homorăgij
Intr-un act din -; septembrie 1580, Mihnea Turcitul folui Mihăilă şi lui Nan ocină în Homorăgi, partea lui
Stroe.";:,
La 7 iunie 1583, Mihnea Turcitul confirmă lui Manea.
Stanciu! şi Radu! std.pînire peste ocină la Homorîciu. .,Şi
iar au cumpărat Manea şi Mihail şi Pavel ocină la Homorîciu, partea lui Stroe, Standul şi de la Mănilă şi alţii, toaUi, oricît se va âlege ele peste tot hotarul..„ pentru 1 100 aspri... Ş~-au vîndut aceşti oameni mai sus supuşi această ocină mai sus zisă, de a lor bună voie şi cu ştirea
tuturor
megieşilor din sus şi din jos şi din jurul locului. 56 Acest sat
de megieşi se aflu pe lingă satul Vînăta.
tăreşle

Hreborea (I-Iîrbor,

Hrăbor,

Hărăbor)

La 17 iulie 1ses (7096) Mihnea Turcitul confirmă lui
Barbu! şi <ilţii sti:ipinire peste cumpărătură „de la Hreborea
prntru 80 aspri". 57 Era aşezat pe valea pîrîului Hărăbor şi a
dispărut prin contopire cu Schela. Nume das:ic.
După o legendă satul Hîrbor (Harabor) era scutit
de
dări, căci toţi locuaorii lui erau şoimari, care creşteau şi
dresau şoimi de vînătoare, pe care îi procurau domniei, cît
şi pentr11 haraciu la Constantinopol. 53

Izvoare
Prin hrisovul din 2 iunie 1618, Radu Mihnea confirmă
lui Oprea, din „Jzvoară" stăpînire ipeste sa'tul Prigoria.':1
Alex. Ştefulescu arnge atenţia ca să nu se confunde acest
sat cu Izvoarele de pe Jiu.e-0

Izvorul Călugărilor
Alexandru Coconul, prin actul din 28 mai 1626, întăre:;;te
mănăstirii Strîmba mai multe sate şi o ocină la „Izvorul Că
lugărilor" .c;i De asemenea, prin zapisul din 26 iulie
1626,
Dochia, soţia lui Stoica. fost mare vistier, dăruieşte mănă
stirii Strîmba ocine în Stejaru, Sîrbeşti şi „iar am dat partea me;i de ocine de la Izvorul Călugărului (sic) cu rumâni
şi cu Lot ce se va ale~1e' .62 Era situat pe lingă
Izvoarele
I.oieşti

Apare la 14 c:ugust 1655, hotar cu Săcelul. 63 Intr-o hotărnicie clin 15 octombrie 1746 a Săcelului, e scris :
„din
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pivniţa

Nicolae Tatorcea ce iaste alăturea cu hotarul
în jos. „u

le~tii

Lovu (Ulov,

Lo-

Olov)

Mircen Ciobanul, Ia 22 iunie 1549, confirmă lui Vlad.
cu fiii săi, ocină, şi în Lovu oricî.t se va alege" pentru cil
este Yeche şi de moştenire încă din timpul lui Vlad Călu
gilrul.65 In docuinente apare alături de Strîmba,
Serbeşti
Gîrbov sub numele de Ulov şi Olov. La 15 martie loqofălul
Stoica şi soţia sa Edochia cumpără în Olov moşia Neqoieş
tilor care cuprindea locuri de pămînt în cîmp, în pădure,
în dealul cu vii, în lunca Jiului unde aveau şi un vad de
moară. Prin acealşi act au cumpărat şi alte ocine vînJu~c
pentru plata birului."'

Maslo şi
Prin actul clin 15 ianuarie 1581, Mihnea Turcitul intJlui Danciul şi alţii „ocină în Arşi şi din Masloşi, păr
ţile lui Dan toatf~. 61
La 13 iunie 1614, Radul Mihnea întăreşte lui Standul
stăpînire .. în sat în Masloşi din judeţul Gorj, a treia parte
de peste tot hotarul. fiindu-i de moştenire". In timpul lui
Radu Şerban (1602-1611) tot satul cu toată ocina s-au vtndut ca rumfo1i la Drăghici postelnicul din Şomăneşti. Dlr!tre locuitori numai Stanciu1 nu s-a vîndut ca rumân ca „s<l
fie iarăsi cnez cum a fost şi mai înainte vreme pe moşia
lui."G 7 Masloşi se alla aşezat pe lingă Şomâneşti.
reşte

Mărgineni

Neagoe Hasarnb, la 3 septembrie 1512, întăreşte stăpî··
nirea lui Delco şi alte sate „Mărginenii toţi şi Obîrşia cu
Călnicul de Sus;·W Se afla aşezat în apropiere de Brădic2ni,
Peştişani şi Hol>iţa.
Măşcătcşti

La 30 mai 1610, Radu Şerban confirmă lui Vlad din Biheşti stăpînire peste un loc în Măşcăteşti, cu 200 asprl.~6
Obăialeşti

Apare ca sat al mănustirii Tismana în documentele din
70
28 octombrie 1423 şi 20 septembrie 1444.
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Ogrumi {pe lingă Cîriigi}
Intr-un hrisov al lui Petru cel Tînăr {1557-1568) relativ 1,1 moşia Urşani apare Ogrumii sau Ugrumii. 71
La 7 mai 1628, Alexandru Iliaş întăreşte lui Vlad din
Ciocadia ocină in satul Ogrumi „cu tot hotarul şi cu toti
vecinii, pentru di acest sat Ogrumi au fost toţi oameni
cneji megieşi cu ocinile lor, încă înainte vreme". Şi în
timpul lui Radu Şerban, Vlad a cumpărat toată ocina din
acest sat cu vecinii de la Petece! şi de la Cotorilă şi alţii
pentru 25 OOO aspri. Petece! a vîndut trei părţi din ocină 5i
jumă.tate din moară. Pe partea nevîndută a rămas fiul său
Lupul moşnean liber.n
Orbi (pe lingi!

Jupîneşti)

lntr-un act din 5 iunie 1624, referitor la Buzea din Curte

(Curtişoara), printre martori e şi Dadiul din Orbi. 73

Pagul
Generalul von i;auer, in Memoriile sale {1778) notează
„Pagul, sat unde sînt păduri şi vii", situat pe Amaradia.
Numele acestui sat ne aminteşte de latinescul pagus=sat.H
Pecaleşti

Apare ca sat al mănăstirii Tismana în actele din
octombrie 1'128 şi 20 septembrie 1444.75

28

Pietre ni
Era sltuat pe lingă Tismana şi Topeşti. Prin hrisovul di:'.!
1490 (69%) - Vlad Călugărul confirmă lui Latco şi
alţii stăpînirc peste „Pietreni jumătate". 7G

26

iuli~

Ploştina

Drăgoieştilor

Prin hrisovul din 5 mai 1583 Mihnea Turcitul conficmă
popii Ion şi ci:llugărului Vasilie stăpînire peste „ocina la
Ploştina Drăgoieşti1or din hotarul Hobiţei pînă la pîrîul cu
pir:!tre peste tot. " 77
Poborăşti şi Rădoii

La 9 martie 1502 {7010), Radu cel Mare confirmă lui
Radu şi fraielui său Petre stăpînire peste „Poborăşti a patra parte", iar „peste Rădoii toţi, pentru că i-au cumpărat
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de la Vladi1l şi de la Mircea pentru 70 de ani. un cal şi
doi boi." 7a Despre Poborăşti menţionăm şi un act din 3 mai
1549, prin care }.'.lircea Ciobanul întăreşte lui Draghiţibă şi
Toader stiipinire peste acest sat, cu toţi munţii de Ia gura
Steziei. cump<lrat „pe 30 de vaci şi boi cornoraţi şi roşii. ~i
şapte sălaşe de ţigani cu (şapte) 7000 aspri" de la Socol şi
Neag din Baia de Fier.''

Pojoga
Radu Zătreanul. Sandu Podbăniceanu şi căpitan Stalco
Golumbeanu hoti1rnicesc m()şia Pojoga, la 30 martie 1758.;·i
Răgulii

(Răgulrnii)

In hrisovul din 7 ianuarie 1559 (7067) Mircea Ciobanul
mănăstirii Tismana stăpinire peste satul Răgulii.
care a avut proces cu numita mănăstire, susţinînd că a fost
cotropit de ciilugări iar la judecată, neavind martori suficienţi, satul JUignlii a pierdut procesul. 80 Din secolul
al
XVII-iea apare sub numele de Răgulenii. Din
documente
acest sat pare a r: fost pe lingă Fărcăşeşti sau Valea cu
întăreşte

Apă.

Răzleul

In hrisovul din 30 iunie 1486, Vlad Călugărul întăreşte
lui Roman şi .Jilianu stăpinire peste satul „Răzleul tot" .m
Rîioşi

Printr-un act din 9 mai 1687, Şerban Cantacuzino porunceşte lui „Dumitraşco de la Riioşi ca să lase
partea
mănăstirii StrimkL din moşia Copăceni, necotropită,
căci
fusese dăruiUi e<C:Pflsta mănăstirii de Stoichiţă Rîioşanu şi
sotia sa Dochia."2 Stoica sau Stoichiţă din Strîmba, niare
logofăt, mare postelnic, mare vistier ia parte la mişcarea
revoluţionară a lui Lupu Mehedinţeanu lmpotriva grecilor
la 1617---1618.1'::
Rusă ştii

La 7 mai J 636, într-o
mcnţioneaz;i

poruncă

ln aclul din 27 noiembrie 1704,
decata

a lui Matei Basarab, se

Rnşiîştii. 84

pentr~L munţii

Mutul

şi

Ruşăştii

Piciorul

au pierdut jucu
Necula

Străjii
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C&.icescul : „au rămas megieşii den satul Ruşăştii de judeca tii" .ro Situat în C!propiere de Rugi.
Sălbanl

Radu Miiuwa, la 1 martie 1619, confirmă călugărului
Mardarie stăpîni1c peste mai multe cumpărături, printre care şi o vie cumptrată de la Stoica din Sălbani, cu 320 aspri.86 Se afla situat pc lingă Pociovaliştea.
Scăuiani

Prin hrisovul din 2 iulie 1581, (7089) Mihnea Turcitul
întăreşte lui l{oman cu ceata lui, stăpînire peste jumătate
din Scăuiani, fiind moşie de moştenire. Peste o moşie din

Scăuiani

s-a fil.cut o înfrăţire între un unchi şi nepot CtlfQ,
cu fiii săl „să fie fraţi nedespărţiţi în veci" .87 Sca·
uiani s-a contopit cu Bîrzeul de Pădure.
împreună

Sîrbşori

Siyismund, regele Ungariei, prin diploma din 28 octombrie 1428, şi Ioan de Hunedoara, prin diploma din 20 &eptembrie 1444, înUi1esc mănăstirii Tismana stăpînire peste
satul Sîrbşori din judeţul Jaleş." 88
Slătioara

Prin hrisovul din 18 iunie 1623, Radu Mihnea întăreşte
lui Staico, paharnic, stăpînire peste „satul Slătioara tot"
şi cu munţii lor pentru că acest sat a fost cumpărat
de
tatăl lui Vlad şi Staico. Locuitorii din
Slătioara au fost
„cnezi" şi s-au vîndut rumâni. 89
La 10 iunie lb56, Constantin Şerban Basarab confirr.1ă
băncsii Elena, soţitl lui Radu Buzescu, şi fiului ei
Mateiaş,
stăpînire peste Slătioara ; „Şi iar să le fie lor satul Slălioa
ra lingă Runc, judeţul Gorj, însă jumătate de sat şi
cu
vecinii".l'~ ln acela.şi document apare înfrăţirea lui
Radu
Buze.seu Clucer cu Oprea Cuciuc postelnic pe moşia „Slă
tioarele'' pe lingă Runc. 01 Tot în actul amintit c menţionat
postelnicul Calotă din Cocorăşti, de asemenea sat dispărut.
Slătioara

Intre
mai
400

Cop<lceni-Corneşti

arătat,

acelaşi

(Slătioarele)

satul
nume.

Slătioara,

şi

Stolojani se află, cum am
pc locul cîmpiei de astăzi, cu
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La 2n iulie 1708, Rndu Rîioş~nu, hotăr~1iceşte moşiiie
satelor Copăceni, Crivinile, Slătioara şi Ungureni. 92 Slătioara
a dispărut clin cau~a terenului defavorabil.
Slobozia -- Novaici
E înscrisă ca ~c!t în catagrafia din 1818." Dispare în
celflşi

a-

secol.

Sneagov (Snngov)
Prin hrisovul din 26 mar;tie 1618, Alex. Iliaş întăreşte
lui Radu stăpinire peste ocina în Sneagov, partea lui Berca logofăt •,;i pai tea lui Şara:met. Semnele de hotar al~ acestei moşii din Snewmv : „Din gur,a Dancului pînă în
fînlina Ciocnitei şi pînă în fîntîna lui Breboi şi pînă în vilceaua Sfedelului şi pînă în obîrşia Snagovului şi pe drumul
Petreştilor pînă în dpa Strîrnba" .93 Aşadar era situat pe lingă. Brătuia, l-'etreşli, Sterpoaia, Strîmba. In 1778, von Bauer
în Memoriile sale notează: Snagovul. sat mic cu o fîntină."!h Numele îl a.re de la snagă, znagă putere,
vlagă
(srb. snaga).!'"
Spine ni
La 24 aprilie 1484 Vlad Călugărul întăreşte fraţilor boieri Bran, Radu şi Pătru satul Spineni alături de Baia de
Fier, Tn. Gilort, Mogoşani, Palavragi, fiind scutit de vinări
ciul clomnesc.' 6 In actul din 10 iunie 1656, Constantin Şerban
Easarab confirmă bănesii Elena Buzescu şi fiului ei Matenş
stăpînire peste satul Spineni. 97 Din documentele cunoscute
reiese că e vorba de două sate Spineni : cel menţionat în
sec. XV e cişezat în zona Gilortului, iar cel din sec. XVII,
e aşezat pe Valea Jaleşului, lingă Runc.
Strimba
E menţionat în actQle din 28 octombrie 1428 şi 20 septembrie 1444, ca sat al judeţului Jaleş alături de Ploştina,
Pecaleşti, Valea Largă, Ceauru etc. 98
Şarapalini

Apare scris in actul din 7 septembrie 1587. „Iar de acolo în val1~ pc \'Îlcea pînă în !muro.asa (în dealul Rasovei)
apoi pe Imurqasa în sus pînă la hotarul Şarapatinilor, apoi
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peste deal la hotarul Bîrharului, iar acolo pe deal în
jos pînă în drumul Tg.-Jiului la fîntîna lui Avram, apoi de
acolo pînă la vişinii Voinigeştilor."gg Satul Şarapatini dispare prin contopire cu Rasova.
Şerbeşti

La 2 iunlc 1SOS, Radu cel Mare întăreşte lui Arca crivina Murgeştilor „toată din sus de lingă Şerbeşti". 100 In secolul al XVII-lea, Şerbeşti apare aliituri de satele Murgeşti.
Strîmba, Stejaru, Si:lrdăneşti. La 11 mai 1607, Radu Şerban
voievod, înt<lreşte armaşului Pătru şi soţiei sale Anca stă
pinire peste satul Şerbeşti, fiindu-le moşie „dreaptă,
b1trînă şi de baştină'', Prin 12 boieri în frunte cu Stoica mare
logofăt şi soţia sa Dochia s-a ales moşia Şerbeştilor de la
Stejaru de către Strîmba. Hotarnicul domniei a fost Nicola
fost mare ar:naş::· Iată o hotărnicie executată de un hotarnic domnesc.
Turita
Prin hrisovul din 18 ianuarie 1480 Basarab cel Tînăr înla Ticuci şi alţii stăpînire peste satul Turiţa. „Dupi:i
aceea Ticuci cu fraţii a schimbat Turiţa cu popa din Sătc~lu, pentru a treia parte din Ştefăneşti şi pentru jumătate din
tăreşte

Vălari''. 11
Urşanii

Prin hrisovul din 20 mai 1541-1543, Radu Paisie intă.
lui Co:;:nan şi Drăgan stăpînirea peste ocina Urş2ni,
partea lui Stan, cumpărată de la acesta cu 435 aspri. 1c-2
In secolul al XVII-lea se întîlneşte în documente Urşani
şi Urseni. Prin hrisovul din 7 mai 1628, relativ la
satul
Ogrumi, aflăm că locuitorii din acest sat au mărturisit în
divan, „că n--a fost ocina din hotarul Ogrumllor, ci a fost
din hotarul l'rsenilor" dar au rămas de lege. 10J Urşeni, Urşani, Ursenii e probabil să fie unul şi acelaşi sat.
n~şte

Valea

Largă

Prin actele dln 28 octombrie 1428 şi 20 septembrie 1-H4.
alături de alte sate dăruite mănăstirii se află şi Valea. Lar104
gă. Aparţinea de Jaleş, fiind situată pe Jiu.
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Văselaţi

La 11 noiembrie 1508, Mihnea cel Rău întăreşte
Ioan şi fratelui si'lu stăpînire în Văselaţi. 105 Dispare
contopire cu D<lneştii.

Vîrtopul din

lui
prin

Cî~p

lntr-un act din ianuarie (f. z.) 1619, gas1m scris: „şi au
fost avut Hamza şi în alte sate parte, însă în satu Tîrqu
Gilortului, jumătate din sat, şi din satul Mogoşani iară jumătate şi din satu Vîrtopu din Cîmp jtimătate". 106
·
Zătreni

Mihnea Turcitul voievod, la 9 iunie 1583,
hotărJ.şte
satelor Zătreni şi Frînceşti ocinile şi hotarele lor în urn-.a
unei judecăţi.
lmpăcîndu··Se, s-a hotărît „să se aşeze hotarele pe unde
au fost încă dinainte vreme: de la apa Bistriţei ,pînă
la
ulmul înecat. unde a fost vadul hotar, iar de aci drept. pinii
la capul curătnrei lui Coman, la ţarina veche". 107
A nu se confunda Zătrenii aceştia de pe Bistriţa
cu
Zătreana de astăzi de pe Jiu. sau cu Zătrenii din Vîke'l.
Dispariţiri. celor mai multe sate s-a produs în
rînctul
celor dependente. Jafurile, uciderile şi pustiirile turceşti au
constituit una din cauzele dispariţiei satelor româneşti.
Jn satele oltene turcii veneau cu uşurinţă de la Viciin
şi de la Ada··Kalr:h. Sînt apoi sate care au dispărut
di'.1
cauza greutăţilor fiscale cit şi de tendinţa de acapar-ire lacomă a boierilor localnici sau „venetici" de a-şi miiri
şi
înmulţi moşiile prin răşluire şi prin cotropire. Alte
sate nu
dispărut din cauza terenului defavorabil pe care erau aşe
zate. Sînt şi sale considerate dispărute prin contopire. Noul
a „înghiţit" pe cel vechi, sau vechiul pe cel nou. S-a petrecut deci un fenomen de centralizare a satelor. Documentar
nici un sat n-a dispărut catastrofal (cutremure, alunecări de
teren, înec, ucidere totală, ci toate au avut, mai mult sau mai
puţin o dispariţie lentă.

N O T E:
Alex. Ştehtlescu, Gorjul is.loric
2 Documente, B. Xlll, XV, p. 91.
3 Ibidem, .XVI, voi. V, p. 4.
l

~i

pitoresc, 190-1, p. 67.

469
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

VI, p. 203.
Ibidem, XIII-XV, p. 91.
Arhivele Olteniei, Xll, nr. C.9-70 (1933), p. 378 (comunicat de A.i>. Pîrvu!escu).
7 Document în colecţia antomlni.
B Documente, B. XIII-XV, p. 20fJ.
9 Ibidem, XVI -· vol. V, p. 33S-33i' (Băleştii din acest document e confundat c:.1 Băleştii ce lingă Tirgu-Jiu de către Ion Mălăescu, Monoqrafia comunei rurale Bă!e~U, judeţul Gorj) Tîrgu-Jiu. 1906, p. 14-15.
10 Documente, B. XVI, voi. I. p. f\6.
11 Ibidem, XVII, voi. IIJ, p. 51·!--51'1.
12 Alex. tŞefulescu, op. c:it., p. XL
!3 Documente, B. XIH-XV, p. 17;i.
14 Alex. Şlefulescu, op. cit., p. 26'i.
15 Documentu, 13. XVII, voi. XXJI, p. 192.
16 Documente, B. XII--XV, p. 165.
17 Ibidem, XVII, voi. IV. p. 2SO.
10 Ibidem, B. Sec. XI! 1---XV, p. 13!;.
19 Ibidem, XIII-XV, p. :·us.
20 Ibidem, XVII -· voi. Ul, p. 5J-~- 515.
2 1 Doc. Rom. Hist. I3. Sec. XV!, III, p. 194-5 (doc 120).
22 Documente, B, )Jll---XV, n. 165.
2J Alex. tŞefulescu, Sate dispărute din judeţul Gorj, Bucureşti, 1907, p. 10.
24 Documenta Romaniae Hi:;torica I:, XVI, voi. II, p. 131-132.
2; Alex. Ştefulescu, op. cil„ p. 81.
?.ti Documente B. XW-XV, p. 165.
27 Ibidem, p. 91.
2 ş Alex. Ştefulescu, op. cit., p. 09.
'2', Ibidem, p. H.1-17.
J() Documente B, XVI, voi. I, p. 29.
11 Ibidem, XVI, voi. V. p. 243.
J2 Ibidem, XIII-XV, p. 2~3.
33 Alex. Ştefulescu, Gorjul Istoric ~i pitoresc, 1904, p. 287.
3-1 Ibidem, p. 286; cf. N. Iorga, Slud. şi doc., IV, IX.
35 Documenle, B, XIII-XV, p. 267.
3IJ Alex. Ştefulescu, Sate di~pilrutc tlin jud. Gorj, 1907.
îl Documente H, Xlll---XV, p. 32.
'18 Ibidem, p. 187.
39 Documente, 13. XVII, voi. III. p. 217.
10 Ibidem, XVII, voi. l V, p. 3:37.
41 Alex. Şte.fulescu, Mănăstirea Tbmdna, Bucureşti, 1909, p. 216.
42 Acacl. R.S.R., CLXXXV, 70 (publicat de Vasile Cărăbiş in revista Mitropolia Olteniei, XXV, nr. 1-·2 (!973), p. 165.
n Documente, 13, XVI, voi. I, p. ~2.
14 Alex Ştefulescu, op. cil„ p. 107.
45 Documente B, Xlll--XV, p. 79.
i6 Alex. Ştefulescu, Gorjul i!>loric şi pitoresc, 1909, p. XIII.
47 Documente, B, XVll, voi. IV, p. :123.
11! Arhivele Olteniei, UI, nr. î5 (1ri24), p. 420 (Memoriile generalului Bauer).

! lbidem, XVI, voi.
5
6

470

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

Documente, B. XVII, vol. III, paq. 353-354.
Alex. Ştefulescu, op. df., p. XIIl--XlV.
51 Documente, B. XVI, voi. IV. p. 285.
52 Arhivele Olteniei, III, nr. 15 (!L24J. p. 411 (Memmille generalului Bauer).
53 Alex. Şlt>fulescu, op. cit., p. 66.
';4 Idem, Sate dispărute din judetul Go1j, p. 34--,37.
55 Documente, B. XVI, voi. III. p. 486.
56 Ibidem, XVI, voi. V. p. 127.
57 Ibidem, XVI, voi. V, p. 373.
58 „Şezăto3rea săteanului" <iin Gorj 1898, nr. 2, p. 41-42.
5~ Documente, B, XVfI, vu!. III, p. ::5.
6'J Alex. Stefu!escu, Gorjnl .Mo1ic şi pitoresc, 1904, p. XIV.
61 Documente, B. XVII. vol. XXI. p 144.
G2 Ibidem, p. 244.
63 Alex. Stefulescu, Sate dispd.ru!e, p. 20
6! Idem. Gorjul istoric şi pitorc!;c, p 179.
65 Documente. B, XVI, voi. I!, p. 395.
65 Ihldem, XVI. voi. V. p. -1.
Ul Ibidem, XVII, voi. II. p. 21.lJ.
68 Ibidem, XVI, voi. I, p. !36.
6!J Alex. Ştefulescu, op. cit., p. XIV.
10 Documente, B. >:m-XV, p. P.9-114.
n Alex. Ştefulescu, op. cil., p. XIV.
72 Documente, U. XVII, voi. XXII, p. 1::'7.
13 Documente, B, XVII, voi. III. p. 424.
74 Memoriile generalului Bauer, 1. cit„ p. 410.
75 Documente, B, XIII- XV, p. 89, 114
7~ Ibidem, p. 20·1.
77 Ibidem, XVI, voi. V. p. 105.
18 Ibidem. XVI, voi. I. p. 12.
79 Alex. Ştefule~cu, Sate di~p(irutc, p. 60.
P.O Documente, XVI. voi. lll, p. !J.
e1 Ibidem, XTll- XV, p. Hl5.
.
82 Alex. Şlefulescu, Gorjul lsto1lc şi pitoresc, p. 229-224.
e:J P.P. Panaitescu, Mihai Vilea11•l. Ilucureşti, 1936, p. 75.
11-1 Alex. ~tefule~cu. 01>. cit., p. XVI.
e5 Idem, Sate dispJrute. p. 61.
86 Idem, Gorjt1J istoric şi pito:esc, p. 118.
r7 Documenle, 13, XVI, voi. \'. p. ni
'18 Ibidem, XIII-XV, p. 11·1.
BD Ibidem, XVII, voi. IV, r,. 2tl l.
9G Alex. Ştefulescu, Gorj•Jl btorlc şi pitoresc, p. XVI.
91 Ibidem. p. XXXII.
92 Idem. Sdte dispărute, p. 6fi.
93 Documente, B, XVll, voi. III, p. 20-1.
94 Memoriile generalului Bauer, I. cit.. p. 915.
q; r. Aurel Candreil, Dicţionarul enr:iclopedic ilustrat.
96 Documente, B, XIII-XV, p. lBI.
97 Alex. ~lefulE'scu, Gorjul istoric şi pitoresc, p. XVII.
9S Documente, B, Xl!I- -XV, p. E:J, 114.
w Ibidem, XVI, voi. V, p. 3~7.
fi
ffJ

,r,; l .
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

idd

Ibidem, XVI, vol. 1, p.

29.

•a1 Ibidem, XIIl--XV, p. ll''5.

Ibidem, XVI, voi. 11, p. 283---'.'8'..l.
Documente, B, XVII, voi. XXII, p 138.
104 Documente, B, XIII-XV, p. 84, 114.
10~ Documente, H, XVI, voi. II. p. 13:l.
1J6 Documente, B, XVII, voi. III, p. 235.
10 7 Documente, B, XVI, voi. V. p. 130.
'02
l~J

*) Arh. Stat. Bucureşti, M.A.I. inv. 315, dos. 489 /1866, f. 2
*) Doc. B. XVII - voi. I. p. 251
•) Doc. comunicat ele R. Busuioceanu, !n, SMLM voi. IX, 1978, p. 168
(·) Arii. Stat. Lucure5li, CatagraUI, dos. 70/1818, f, 1-b
„) Doc. B. XVII voi. I, p. 262

472

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

UN P.EUGAMENT CU 'IEXT SLAVON
PENTRU SATUL POIENARI
D. BALAŞA şi R. COSOROABA
1608 «7117» octombrie 20. Tîrgovişte.·Radu voievod,
domnitorul Ţării Româneşti întăreşte lui Bombu şi
·Latcu moşie în Poieni (actualul Poienari în judetul
Gorj) de cumpărătură de la mai mulţi moşneni. Bombu a e:umpăral de la taţcu „un loc de vie"

+ Din

mild lui Dumnezeu, Io Radul voievod şi domn a
nepotul răposatului Io Băsărab voievod, clă do:nnia mea această poruncă a domniei mele, lui Bombu şi lui Laţcu cu fiii lor cîţi Dumnezeu le va dărui, pentru ca
sJ. le fie moşie în Poeni partea lui Dragomir Mirea toată, oricît se va alege, din cîmp şi din păaure şi din apă şi din uscat
şi din sălişte şi de pretutindeni, de peste tot hotarul. Pentrucă
a cumpărat Bombul şi I.ateu de Ia Dragomir Mirea, pentru
5000 de aspri gata ş1 prnlru doi boi şi pentru 5 oi.
Şi iar a cump~l.rat Bombu1 moşie în Poeni de la Ciu ... 1
din partea lui, jumătate, pentru 1000 de aspri şi pentru 3 oi.
Şi iar a cumpărat Laţcu de la Blidariul, din partea lui jumiitate de peste tot hotarul, pentru 500 'de aspri gata ... 1 pentru doi boi.
Şi iar să-i fie lui Bor;1bul, în Poeni, partea lui Oprea fratele Lupului toată, de peste tot hotarul, pentrucă a dat şi a
pLitit Bombul 24 ,,-aci la o du~ugubină pentru Oprea, şi un cal
şi 5 capre şi 300 de aspri.
Şi iar a cumpăni Bombul şi Oprea un loc numit Seciul
lui Bran, Bind 1 şi Manga şi Bălu~ariu pentru 4 boi şi pentru
600 aspri.
Şi iar a cumpărat Bombul moşie în Poeni din partea lui
Dragoş jumătate şi de la Oprea fiul lui Dragoş, pentru oi 30
şi pentru 3 vaci şi (sic} aspri 3000, aspri gata.
toată. Ţara Românească,
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. .

Şi

să-i

.

fiC! lui Dombu şi lui Laţcu moşie în Poeni partea
lui Drăgan toată, pentru ci'.i âu cumpărat de la Drăgan. lnsă
a dat Bomhul aspri gso, aspri, şi a dat Laţcu 400 aspri şi oi 16
şi vaci 2.
Şi iar a cumpărat Bombul un loc de vie de la Laţcu, pentru 3 taleri şi 1 casca.val, peste tot.
Şi iari:işi au dat şi au plătit pentru Manea:, însă Laţcu (a
dat) aspri 600 şi vaci 2 şi o iapă, iar Bombul a 'dat 600 aspri.
Şi adălmăşari au fost puşi anume : Dimitru din Fil(ia)ş(i)
şi Lupul
Şi au vîndut aceşti moi sus scrişi vînzători de a lor bună
voie, cu ştirea tuturor megieşilor din prejurul locului şi înaintea domniei mele.
Pentru aceea am dat domnia mea ca să le fie lor moşie
şi în ohabă (=scutită de di'iri), şi fiilor şi nepoţilor şi străne
poţilor lor, şi de nimeni neclintită, după porunca domniei
mele.
lată dar şi murturii am pus domnia mea : jupan Raau clucer Buzescu şi jupan Cernica mare vornic, jupan Lupu mare
Logofăt şi Nica visliemic şi Mîrzea spătar şi Bîrcan stolnic şi
Grigorie comis şi Stanciul paharnic şi jupan Leca mare postE:lnic. Ispravnic Lupul mare logofăt.
Şi am scris eu Gheor!Jhe, luna octombrie 20 zile, în cetatea de scaun Tîrgovişte, iar de la Adam, în anul 7117 (= 1608).
(m.p. :) + Io Ra:dul voivoda.
+ Io Radul voievod - din mila lui Dumnezeu domn.

îar

Pe.î~pmcnt ( •10----:.>9 cm), partea ele jos neregulată. Original scris in sla-

V<I diplomatică, cu ce:-ne<1lă neagră; crucea de sus, precum şi monogramul

domnesc, cu chinovar. Sigi'.iul domnesc timbrat, căzut. Documentul se
!n colcc\ia Ing. doctor Romulus Cosoroabă din Craiova.

află

1 Text deteriorat. fn cuprinsul sah<lt!i Poienari judetul Gorj, eXistă toţid-·
nirnul „Lacul lui Cimca' şi deci cuvîntul deteriorat Clu ... se ttoate
întregi : Ciurea.
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„INDREPTAREA I.:EGil, TIRGOVIŞTE, 1652,

IN" PA'.VRIMONIUL

JUDEŢULUI

GORJ

EVA ISAC

h prima jumiltate a secolului al XVII-iea, culturtl din
Ţara

Romi:nească a cunoscut o deosebită înflorite în timpul domniei lui Mr:1tei Basarab, Tirgoviştea devenind
un
renumit centru cultural şi tipografic.
Continuînd politica culturală a înaintaşilor săi, Matei
Ba.3arab tipăreşte dirţi pentru folosul poporului nostru, dar
şi pentru cil aitor neamuri înrudite cu noi după credinţă. 1
In anul 16:'"i2 sr:· tipăreşte la Tîrgovişte „lndreptarea legii", sau „Pravila cea mare", una din cele mai frumoase
tipă.rituri din prima jumătate a secolului al XVII-lea.
In patrimoniul judeţului Gorj, această pravilă o găsim
în trei Pxemplan', două păstrate la depozitul centralizat Palavragi, iar cc>a ce la mănăstirea Tismana luată în custodie la Bucure5ti.
Exenplarul ~J~isit b biserica din comuna Dăneşti, an:~
legătura din piele maro pe lemn, ornamentată cu
chenar
din motive florale, iar la mijloc un medalion.
Titlul este încc,drat între două colonade unite printr-o
arcadă cu personaje şi scene biblice, iar în partea de jos.
la mijloc, găsim stema Ţării Româneşti.
Tiparul e5~e ne-gru şi roşu cu iniţiale ornate. Pagina.
cu numeroase frontispicii, xilogravuri şi viniete, are
36
rînduri şi este încadrată în chenar simplu.
Gravurile sînt lucrate cu o artă deosebită,
Theodor
Tişevici semnînd-o pe cea de pe foaia de titlu iar
Petru
Teodor semuind gravurile cu „Judecata neiegiuiţilor"
şi
„Sf. Vasile".
lndreptarea legii" este o traduceree din greceşte fă.
culă de Danii! J-·o.ncnianul, dar cuprinde şi extrase din marea legiuire a lui Vasile Lupu, lucru cc indică intensificarea legăturilor cUnlre ţările române. ·
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Partea înlîi &duce în faţa cititorului diferite mijloace
de pedepsire a cclo1 vinovaţi, în special iobagii, iar partc'a
a doua conţine istoria Bisericii Răsăritului, a sinoadelor cgumenice şi a sobourelor apostoliceşti.
In paginile ci, pravila conţine şi menţiuni de
ordin
cultural, printre care de o deosebită importanţă este un
m<1.nual cu modele de corespondenţă.
Comoaterea superstiţiilor, precum şi oglindirea stărilor
şi moravurilor sociale, constituie subioctul ailtor
pagini
a pravilei.
Ceea ce individualizează exemplarul descris de
alle
exemplare este însemnarea de pe fila de gardă II, verso,
de unde ne pu!.t'm da scama de locurile prin care a circulat, de oamenii în mîinile cărora a ajuns şi grija cu cure
a fost transmisă. clln tată în fiu pentru a nu se pierd?. pentru a fi p~1stratd. şi transmisă posterităţii.
,.Această sfîntă pravilă datu-o-au moşul
Vasile. tc.t;H
moşului Ioan popei lui Piltru ot Urşani cîndu l-au cununat
şi l-au fiicut fin i-au dăruitu această pravilă şi fost-au leatul atuncea 7154. Ţinutu-o-au popa Pătru 36 de ani şi diaconul Pahomie fiu-seu în urma tătîne-seu ani 20 pînil
au
venit leatul anilor 7210 apoi după aceşti no(ian)? de d.ni
s-au pristăvit moşu Ioan şi-au zis diaconul Pahomie sii să
dea la sfîntul schit al părintelui Ioan. Văzîndu-şi moşu Ioan
că nu rămîne din diaconul Pahomie nime deci datu-s-au cn
zisa moşului Ioan şi cu a diaconului Pahomie la acest sfin t
schit care-i ma(i) sus zis ca să fie neclătită în veci şi cîndu s-au datu în mina popii lui Pătru scris-au leatul Îil ceriul bisericii de la Urşani. Iar acum s-au dat şi s-au aşezat
cu zisa moşului Ioan şi a diaconului Pahomie ca să nu sii
mai scoale alţii să zică ceva că alţii treabă n-au, ci dată su
fie în veaci şi cine are ceti pe această sfîntă pravilă
să
pomeneească aceste nume.
Meseaţ
dec(embrie), d(ni) 24,
lea(t) 7210".
Al doile'l F'(f:mplar provine de la biserica „Sf. Apostoli"
clin Tg.-Jiu. l\ie vom opri la însemnările descifrate, prima
referindu-se la achiziţia pravilei de la un legător de cărţi.
„Să se ştie cil această sf(întă) şi dumnezeiască pr-'l.vilă
iaste a Rad ului sin Vlad ului postăvari ul ot ma(halaua) Tabacilor şi o au cumpărat drept de la Ioan, legătonul
de
cărţi drept taleri 60 ·şi am dat postav coţi 6 cît bani 60 şi
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taleri (58} ?, 2 parale şi de se va întîmpla de a o furu. cineva şi nu o va da şi o vindea-o sau o ţinea-o la dînsul
să fie afurisit de ratriarhul şi de toţi vlădicii şi egumenii şi
ele marele Vasile Velika:go (cel Mare) şi de toţii sfinţii, iar
de o va da-o sd. fw blagoslovit de toţi de la Adam pînă neuma, curgeru anilor 7238 (1730)". (p. 1-19)
O altă însernnc::re atestă donarea cărţii bisericii
din
mahalaua Sîrbilor."(„.J şi cumpărînd-o mi-am rnilosti·,·it
şi am dat(o) sfintei biserici ot rnah(alaua) Sîrbilor ca sd. ne
fie pomenire şi cine o ar înstrăina de la sfînta biserică să
fie supt blesiemul acestor sfinţi părinţi ce am zis înapoi şi
s-au dat de robul lui Dumnezeu Vladu Popa Dobre, Radu,
Florica" (p. 18--35).
Mai tîrziu, un preot de la această biserică notează un
eveniment istoric : „Şi am. scris eu popa Iordache den mail
(alaua) Sîrhilor în răzmerinţa cînd s-au bătut turcii şi era(u)
nemtii în Tara Rumânească leat 1791, noi (embrie) l". (p. 41).
Pe naginile t!J---53 avem o altă însemnare : „Să se ştie
că am dat eu, Tudorache ot mahalaua Sfintei Vineri, sii se
ştie că am dat pe Gheorghe ţiganul la bucătărie la Iancu,
bucătarul den Tîrgovişte şi a sa„. log{ofătul) Zamfirie şi 1-arn
dat în postul Sîmpetrului şi l-am dat într-un han ca să inv0ţe buciîU:iria şi s-au dat.„ îmbrăcat în han" (p. 43--53).
Dacă primul exemplar descris este într-o stare de co~1sen:area bună, lipsind doar paginile de la 673 la 680 şi dr- la
682 la 695, nu acelaşi lucru putem spune despre exemplarul al
doiIPa, care este deteriorat, lipsind legătura şi foaia de titlu. Blocul ele carte are cnsătura destrămată, iar caietele sînt
desprinse, lipsind multe file.

Note:
Mircea Tomescu, „Istoria căr\ii româneşti ele la începuturi pinii
Iii
l!JlB", Etl. ~t.. 3ucureşti, 1963. p. o3.
I C. Pascu, Cartea rom~nească veche în biblioteca Muzeului Brukenlhdl,
Sibiu 1!J76.
2 Cartea veche rcmifmN>scă în colecţiile blb!iotecli universale
BucuI

r!'şti.

3
4

1972

Mircea Tomescu, Istoria cărţii româneşti de la începuturi pînă la. 1913,
Ec!. şt. fa!CUTPSL:, 1963
Doina Braicu, Victor Bunea, CaTlea veche românească din sec. X\'IXVII în c:olec\iile arhiepiscopiei Sibiului, Ed. centrului
m1hopolitan, Sibiu, 1!JBO.
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CONDUCEREA JUDEŢULUI GORJ
IN VEACURILE TRECUTE
VASILE

CARABIŞ

Dreg<'ltorii, <1dică funcţionarii
ţului, reprezentanţi ai autorităţii

statului din frunte,i judecentrale, îndeplineau atribuţiile administrative, judecătoreşti, militare şi fiscale.
In fruntea judeţelor, ţinuturilor sau cornitatelor au fost
pîrcălabii în 1 ara Românească şi Moldova şi c0miţii
în
Transilvania. Cuvintul pîrculab derivă din ungurescul perkolab, cure, la :rindul său este o deformare a germanului
Durgraf. 1
Cea clintii ~tirc despre un pîrcălab al Gorjului se af.lct
în documentul din 13 octombrie 1591. Inaintea lui Dumitru pîrcălabul din Tg.-Jiu, însoţit de 12 megieşi, s-a judecat
un proces, iar .înaintea judeţului (primarului) însoţit de 12
pîrgari, s-a iudecat acelaşi proces. 2 Aşadar, într-un singur
document apar: pîrci'JJabul, judeţul şi pîrgarii.
In secolul al XVJI.·lea documentele relevă că în fruntea
judeţului se ttflau r:1c::i raulţi pîrcălabi, al căror număr e necunoscut. Prin netul din 9 iunie 1624, Alexandru Cuconulvoievod, porunceşte , pîrcălabilor" din Tg. Jiu să meargă la
Bord.şti pentru re:w!Yarc·a unei jillbi3•
In sernlul al XV!IJ..!c·a ca prefecţi ai judeţelor apar vornicii şi apoi isprav::iidi. Îus~ în judeţul Gorj, fapt importdnt.
se întîlnesc vornicul şi căpitanul în secolul al XVIl-lea, în
IeqU.tură cu trecerea viitorului domn Matei Basarab peste
Carpaţii Corjului în Trncsilvania. De la 1630 se află urmittoawa scri:::oare a unui Yameş : „Cînd am mers la tîrg (Tq.
Jiu-lui) venise ·ves~ea la căpitanul cum trece Aslan vornicu.:.
şi cu 1'-1atei şi cu aialţi boieri Ia munte ... Ci ne-am pus în
gura plaiului ca s;J nu-i lăsăm să treacă. Chemau pe căpi
tanul .sii mear~fă la ei şi ~irigau să ne închinăm lor. .. Dacă au
venit Ia tîr9 (Tg.-Jiu~ui) scris-au vornicul cărţi la vodă şi la
vornicul (cel mare) şi Ia ~oţi boierii, cum a fugit Aslan vornicul•. Căpitanul din i'g. Jiu nu poate fi confundat în nici
un caz cu mare!·~ ciipHan de Ia Cerneţi, atestat de-abia pe
480
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timpul lui Constantin Brîncoveanu5• De asemenea, nu poate
fi confundat nici c11 ,.-!';taful de plai. In sec. al XVII-lea, perioada în genere a pîrcălabilor, ni se pare semnificativă aputitia unui Loghie ,.ispravnicul de la Tîrgu-Jiului" 0•
Din lipsă de documer.te, nu putem stabili dacă acest ispravnic era capul juclc~tului Gorj sau îndeplinea funcţia cl0
primar al Tîrgu-Jiuiui.
In secolul al XVIIJ.1ca pentru buna orînduială, în afar~i
de zapcii se aflau şi polcovnicii şi căpitanii. Căpitanii de
judeţ. piin funcţia lor poliţienească au intrat şi în folclor.
Amintini cunoscutul şi vechiul cîntec din Gorj : „Căpitane
de judeţ/ Ce mă lot ţii lu coteţ 1 Pentru un pui de mînzuleţ''.
Prin reorganizarea armatei de Alexandru lpsilanti voievod, din anul 1775. în judeţul Gorj erau patru căpitănii :
a slujitorilor, a nazilqiilor, a vînătorilor şi a haiducilor predaţi.7

In zapisul din 1U febr. 1790, prin care Alexandru, flul
lui Constantin Ghiţescu, îi vinde o livadă lui Şerban Maqheru
în satul Curva, îi scrie : „Adecă eu Alisandru sin Constantir:
Chităscu dat-am zapisai mieu la mina dumnealui, Şerbc111
Magheariu căpitan de predaţi (s.n.) precum se ştie ... " 8 Gorju.l
era singurul judet din !ilră care avea astfe! de căpitănie de
„cătane" (haiduci) care se compunea din bandiU ce se predau.
Aceştia erau iertaţi de domnul ţării, cu condiţia de a Ii
înrolaţi pentru un oarecare timp în acest corp şi erau scu~iţi
de toate dările dîlre stat. 0
Polcovnicul, deşi echivalează în grad cu colonelul-comandant de regiment -- avea în subordine cite 30 de slujitori, ,.oameni înstri.iinatl" (deci nu localnici), oameni „cu
purtare bună", scutiţi de toate dăjdiile. 10 La 1719, cel dintli.
vornic al Gorjului e Matei Br5iloiu. iar la 1730 cei clintii
ispravnici cunoscuţi sîn t : Pîrvu Săulescu, C. Bălăcescu si
Radu Brăiloiu. 11 In timpul stăpînirii austriece erau cite cloi.
ispravnici pe jucl0ţ.
Pe lingă ispravnicalul judeţului se afla cite un portărel
care pi!l ticipâ la hotilrniciile moşiilor r alături de „boierii r
hotarnici. La 29 mai F27 e cunoscut un Matei Lipovean portărelul judeţului Gorj.!l
I.a ispravnicat se mal afla un ajutor de ispravnic un judeditor şi nu secretar (logofăt) cu însărcinarea de a strînqe
ddrile orînduite de domn.13
După introtlucerea Regulamentului Orqanic, în locul ispravnieului a.pare odrmuitorul, iar zapciul de plasă e înlo481
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cult cu subocirmuitorut. Cel dintîi Ocîrniuitor al Gorjului iri
1832, e stolnicul Ciituneanu Piciu. 14
1n perioada revoluţiei de la 1848 ca şefi ai judeţului sînt
aclministrn torii. In acea~tă funcţie întîlnim pe Radu D. Roseti,
~. Forrnac, Cristache Marghiloman etc. La 1859 apar prefecţii. Cel dintîi prefect al Gorjului este C. Cotescu. 15
Banul. Printre r.rnrii dregători ai domnului era banul
Olteniei, ele care ascultau banii sau bănişorii de judeţe. Reşedinţa banilor din judeţul Gorj (Jaleş) se afla la Tismana,
înlăriti:i Cd o cetate, iar banii de Mehedinţi puteau să fie la
~trehaia. 1 G

De-ahia dintr-un document din perioada 1454-1456, se
menţionează despre Stan şi Crăciun bani de Tismana. Ei
portează bur9N:m'ş1Nului de Sibiu despre un hoţ de
căutat de sibieni, cil nu se află „în ţara noastră", ci

ra·
cai.
l-dr

prinde „dacu ar \·eni în bănia noastră." 17 Astfel, reşedinţa
banilor se afla acum la Tismana şi bănia era condusă de
cloi bani.
Jurisdicţia lor se intindea asupra vechiului judeţ Jaleş
şi probabil şi arnpra j1.1c!eţului Motru. 18 Din documentul citat
reiese di banii âVcau şi atribuţiuni de poliţie.
în timpul domniei lui Vlad Călugărul, cînd s-a produs o
reformă administr1J.tivil, lntre anii 1491-1494, reşedinţa hanilor de~ la Tismana s-a strămutat la Jiu (Tg. Jiu), concomitent
cu rlc~sfiinţarea judeţului Jaleş, 19 căci în anul 1497 apare ducumenlar judeţul Gorj. Printre primii bani de la Jiu, care an
rezidat în Tg. Jiu, se numără Dimitrie Ghizdăvăţ, Hamza ş1
boierul foarte influent Barbu Craiovescu. 20 La sfîrşitul ~<=:c.
al XV-iea, şi în prima jumătate a sec. al XVI-iea, marii bdni
sînt intitulaţi cîncl de Jiu („Jilski") cînd de Craiova („Cralevski). Din aceasta se cleduce că reşedinţa marilor bani a fost
tot la Tg. Jiu şi cu vremea s-a strămutat la Craiova, ca urmure a „monopolizării fl:ncţiunii" timp de aproape 40 de ani
ele ditre puternicii boieri Craioveşti. 21
h sec. o.I XVIl-lea, funcţiile banilor (bănişorilor) de
judet încep să fie reduse. Se întîlnesc în judeţe ca judecători
în anumite procese şi ca agenţi de execuţie. 22 In anul 1761.
prin înfiinţc:rca funcţiei de „caimacam al Craiovei", se scade
puterea banilor Olt1miei. Prin strămutarea reşedinţei banilor
la Bucureşti după 177.'i, caimacamul devine marele dregător
al Olteniei, ajutat de un divan, din slujbaşii căruia vătafii
îndeplir..eoiu rnluri mai importante. 23 ln 1831, prin aplicarezi
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Regulamentul Organic marea bănie din Bucureşti,
ciimia şi divanul din Craiova au fost desfi.inţate. 24
D:-eg-:itorii

oraşului

căimă

Tg. Jiu

Conducerea Grn::~ului îşi avea organole alese de ob~te
în persoana p:i:imarului. cure în Ţara Românească se numeşte
judeţ (sudeţ --- în slavonă) care nu trebuie confundat cu judeţul ca teritoriu (sudsivo în slavonă) şi nici cu jude, judele
care vine din latinescul judex-judicis = judecător. Termenul
judeţ este traducerea f)rimarului clin oraşele transilva!1e Richter, ier în Moldova se intitula şoltuz (tot din germanul
Schullheiss). Dorivd. din latinescul judicium = judecată . .Judeţul oraşului era ajutat de un sfat a.Jdituit din 12 pîrgari
(de la rcrmanul rt:r~wr). 25
Prin actul din 25 noiembrie 1406 Mircea cel Mare porunceşte CEI „jupan [;rata să-i fie hotarnic (al mănăstirii Tismana_) pentru di a fost ş1 acest sudeţ (judeţ) al Jiului" (T·J .
.Jiu). 21' Cunoscut clocu:rnPntar Brata e cel dintîi judeţ (primar\
al Tirgn Jiului, care focea parte clin judeţul Jaleş. JudPţul
din Tg. Jiu avea drept de judecată nu numai asupra orăc;;c
nilor, ci şi asupra ~;1t0nilor, cum ne dovedeşte următorul aci
pe carp l-am amintit cir.:_d am vorbit despre conducerea juclcţuJui Gorj.
La 13 oct. 1.591, Moldoveanul din Scoarţa are pricină cu
St~hilă din acelaşi sat 1wntru o moşie. Procesul s-a jwlecJ.t
înaintea pîrcăl.:i~ului (Dumitru) ajutat de 12 megieşi, dar şi
înaintea judeţului (primc:-rului) ajutat de 12 pîrqari. 27 La 1
martie 16'.:6. e cu!wscut un Dima judeţul cu cei 12 pîrqa:-1
din Tq. Jiu.2'1 După 1750 S··a numit un epistat ca ajutor al j'..l3
deţului, iar pe lîngă pîrgari erau şi vătăşeii.2'
In secolul al XIX, prin Regulamentul Orqanic. judeţul
oraşului s-a numit prcsedinte al magistratului (primăriei) iur
pirgarii membrii maqistrotului. Cel clintii preşedinto al Hlaqislratului Tg. Jiu e RMucan Sărdănescu (1832) La 1SG1
Sfatul municipal s-a transformat în Consiliul comunal, ia-:oreşedintelt' magistra~ului îşi ia titlul c!e primar. Cel dinlîi
i1rimar al orn.şului Tg. Jiu a fost ~· Sta.nciovici-B~·~niştectn;1
distins profesor. luptiJ.tor la revoluţia de la 1848, m1htant cut·
tural şi politic.
Din ceilalti primari ai Tg. Jiului, pînă la sfîrşitul sec.
al XIX.-lea, amintim pe Frantz Milescu întemeietorul „Teatrului Mikscu" din T9. Jb, Vasile- Lascăr sub care s-au făcut
48~l
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pd'..11-elc trotuare şi s-an nivelat străzile oraşului (1379), Jr.

I. Frumuşanu. sub care 5-au asfaltat primele trotuare şi Titu
D. Frumuşami.""

Conduc<::orea satelor
Probl0rna c.:onclllcerii satelor libere de moşneni sau de
riizeşi riimîne încă destul de complicată. în vechile docu-

mente. u[Jar cnejii, dar aceştia erau stăpîni de sate şi nu dreqiitori:'1 !viai tîrziu cnejii ajung stăpîni de pămînt în obşle.
fiind eg::!li cu rnoşnerni. 3.• De asemenea, căpeteniile obştiilor
apar cu denumirea de juzi. La 1617 este cunoscut un Pătru
judele, care are vie în G.oal la Chiciora.~13
In s&lele de L10şacni cit şi de rumâni apare cîte un dregător ak's dintre mernbr;i obştii, care poartă titlul de pîrcălab, clar nu se pode stabili d.::J.că acesta era un fel de primar ales.=·1
La 1~~ iunie 1670, Antonie vodă din Popeşti confirmi:i li·
bcrtatea de rmncînic lui Radu pîrcălabul din Runcu cu feciorii
sui „Iar jupîneasa Elina [I3uzeasca), văzînd pe Radu pîrcălabv.l
d se efld. cu mult:i slujbJ - dreaptă l-au iertat de rumânie
-- însă numai capetele lor fără de moşie."~ 5 Pîrcula.bii continu2i
su îuncţioneze ~'i în sccokle XVIII şi XIX.
Din dccu;nentul de mai sus se deduce că fiecare sat
avea p]rcălabul suu care era obligat să să prezinte subocî;:muirii ci.. jeluitorii. Aceeaşi obligaţie o avea şi vătăşelul
satului, care indeplL1ea şi funcţia de curier. Astfel, la 29 dec.
1!.>38, snbocînnuitorul p!ăşii Jiului scrie : „Pîrcălabul satului
(Cîmpul-fomii) este non„ncit ca îndată după primirea ce:~t:i
porunci, să viie la suptocîrmuire spre înfăţişare cu jălul
toan~a." Printr-o acln.•f!d. separată, o asemenea poruncă o pii·
rr.cşte şi văld.şclul aceluiaşi sat.JG
Documentele de d1tpu 1833 ne demonstrează că pîrdilabii
emu aleşi pe timp cl.e un an sau chiar pe un trimestru, cu
atribuţiuni fiscale. T:epto.t ei devin perceptolii satelor. La 23
:rngust 1839, Const. Popescu din Cîmpu-Fomii (Cîmpofeni)
se jeluieşte subocîrmuirii plăşii Jiului : „să am dreptate cu
Constandin Neamţu şi Alisandru Bălan ot Cîmpu-Fomii. c•!
au fost pîrdilabi p~i acest următori leat 1839 de la sfîntul
Vasile încoci. In pîrcăliJbia numiţilor ne-au apucat numilul
Constandin la. trimestrul iui ghenar de i-am dat lei 6 şi dup~i
schimbarea lui ne-au (:.pucat Alisandru la trimestrul aprilie!
de i-am dat iar lei 6 pentru socotelile cutiei". (satului). 37
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Dadi cnejii ~i juzii nu sînt dregători ai satelor, obştea
satului e condusa de un 5fat de bătrîni „oameni buni şi bă
trîni."311
Satele moşneneşti se împărţeau în cete după familii înrudite şi fiecare ccatii ciVea conducătorul ei. Cu timpul între
„cE'taşi" nu mai erau legături de „neam" ci numai social(~.
Nefiind un aparat administrativ şi fiscal dezvoltat, obştea
sau sfatul ob~lii 1 eparl iz au strîngerea dărilor anumitor persoane. Socoteala obştii St' făcea cu ajutorul răbojului care-i
o bucatiJ. ck cîţiva centimetri dintr-un băţ de lemn rotund
sau cioplit cu patru feţe p~Hrate. Pe fiecare pătrat sînt s:îpate semne simbolicr~ : pătrate, cruci, linii drepte, linii oblici~.
punct~. rcprezentîncl pl~ntru fiecare cap de familie numărul
ogoarelor, oilor, vitelor. caselor etc. După acest catastif al
satului se repartizau clă rile. 39 Vătăşelul de plai strînqea banii
CLl „bastonul" adici.1 cu dîbojul numit şi „băţ cu tanc" cu·
noscut în satul ]oneşti, jud. Gorj.' 0
lntr-un act clin 29 august 1560-1567, Dan din Turceni
a avut pîră cu Dră.~1hici din acelaşi sat, căci acesta „a fC:icut
socotcula salului şi a pus Drăghici pe Dan la trei biruri, iar
pe ni~~tc oameni din sat el i-a pus ca săraci, iar ei nu crJ.u
săraci ci erau cu <t •·eri", atunci cînd „au umblat Roşca şi
Arsenie ri!bojari." 41
Ni se rek:Yă că Drnqhici nu făcea parte clin rînclul riihojarilor Gorjului, ci ca -repr0zentant al satului a comis :m
ehuz. Socotelile rbbojao]or (birarilor) pe răboj se numesc
„crestatul pc riiboj". Printr-un act din 1 iunie 1597, Mihai.
Vitca,.;ul hotărăşte co. ~;iJ.tenii din Groşani (Vînăta de mai
tîrziu) sii clt>a hirul la Tismana, deoarece acolo „i-a apucat
crestarea" pe răboj.-t'
ta 2 ma.i 1612, cll<cerul Preda a plătit pentru satul .1\rpadia, pe care l-a cumpilrat, „şi birurile lor la birari de un bir
4 taleri şi b bouari ..i boi şi la oieri 4 oi şi la crestători (s.n.)
(ră.boj;ciri) cînd i-au scos acele 4 biruri. 43 De asemenea, pentrn
satul Boului din nc~ul dP mai sus, aflăm di „ei iar s-au fost
tocmit clt> i-a ple.tit pîni1 la crestătură (s.n.) (adică pînă l:J
semnarea de rtl.boj a birurilor de către răbojari) şi a dat
Preda 120 taleri si 2 boi şi 8 oi şi un cal, preţul 7 OOO aspri
pentru dărăbani. "+i
Intr-o vreme cînd sliinţa de carte era foarte redusă, riJ.bojul era folosit nu numai dco birari, ci şi de dimierii de pe valea
Jaleşului, care acluceau dimia din toată Oltenia, fiecilrni
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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pro_µriehr de ?imie i se făcea cîte un raboj. După ce i
se msemna prm cresldturi şi puncte, cantitatea de dimie, dtmierul oprea o jumătate din partea însemnată a răbojului.
numită ţăncuş sau ţăncuşă, iar restul răbojului (cotorul) rd.mînea proprietarului de dimie. La înapoierea dimiei, făcută
în piud., dimierul anex a tăncuşul la partea cotorului. Dacii
crc.•slăturilc nu coincidee: u, însemna că unul din ei şi-a schunbat intenţion~t partea Sd de răboj şi atunci se năşteau pricini între ei. Insu aceste cazuri vor fi fost atît de rare, îricît
pot fi socotitP. inexistente. Răbojul era un instrument de control elît de sigur, deşi rudimentar, incit şi cînd dimierii cn
ştiinţei de cartL' se p1 ezeniau cu cite un carnet pentru îns.~m
nări, mulţi proprietari de dimie cereau, chiar după primul
riizboi mondial. să ii se facă tot răbojuri. 45
Despre conducerea satelor documentele ne relevă încă
o serie de mici slujbaşi cum sînt: armaşul (armăşelul), vă
taful, vătăşelul, ceauşul, isprăvnicelul, logofătul (predecesorul
notarului), stegarul, stolnicelul, postelnicelul, păhărnicelul,
clucerul, aprodul ele. Printr-un act din 30 mai 1825, Grigore
Dimitrie Ghica \ oieYod îl numeşte postelnicel pe Costache
Avrămescu din Gorj „fiind om de ispravă". Trecînd în „orînduia.1a poslelnice:Ior" i SP acordă privilegiul „cel obişnuit nl
scutelii ce au şi alţi postelnicei pe drept bucatele lui: vinul
de vinârici ş\ stupii i râmători de dijmărit.".16
Documentul de faţă ne atestă că aceşti mici slujbaşi se
recrutau şi dintr-o clasă inferioară, dacă se ridicau prin fapte,
„de ispravă" şi cu dfaile plătite regulat.
De obicei aceşti „pri\ilegiaţi" erau numiţi din clasa neamurilor -- urmaşii boierilor mari şi a mazililor - urmaşii
boierilor mici (boierilnc.şl).
Aceşti subalterni de sate erau grupaţi în cete şi în fnrntea fiecărei cete se afla cite un vătaf. Peste toţi vătafii din
judeţ era un mare Vătaf. Organizaţia vătafilor avea caraclcr
militar. Acelaşi c3.::-acter aveau şi plăieşii care erau conclnşi
de vătaful de plai. Satele de plai erau cele orînduite cu paza
ltotarelor. Pe timpul ini C. Brîncoveanu la 1690, în Gorj se
aflau 24 de asemema s<1 te. ln perioada stăpînirii austriece,
în 1730, se aflau 141, iar în 1731 numărul lor s-a redus la
J 11. 43 Vmiaţia numărului satelor de plai şi a plăieşilor era
în funcţie d2 nc.'cesi1.liţile de pază dar şi de cele fiscale. u
Treptat, vătafii de plai an devenit, prin lărgirea atribuţiilor
lor, conducătorii aparatului administrativ local. Paza efec1
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tuată. în 9ener0 oe plăieŞi iitipiedica fuga p~st~ munţi în
TransîN ania a 'numernşifor :ţărani rumâni ·şi chiar ·moşrnmi.
Plăieşii 1iirpi-etlita·.I ·Şi trecerea 'peste mutiţi a mărfurilor prohibite, precum şi de contrabandă sau trecerea mărfilor fără
plata vămii, de ca're ·erau interesaţi direct -domrili sau schilerii domneşti. 30
Din rîndul micilor dregători erau •FOŞii, care făceau 1partc
din cetele militare."1 In actul din 2 iunie 1619, -Gprea
roşul, prin înfiere, devine stăpîn peste satul ·Prigmia.~ 2 1Pă
trunderea acestor slujitori :militalii ;pe pămîntui:;ile rboietitor
sau moşnenilor e un fendtn-E!n specific al sec. ·al .XWJI-lea.
Aleşii satului. Am 'fiiătat a:nterior că adevărata ·tîrml.i!re
a satului o avea ::.latul obştii, alcătuit din „oameni 1buni şi
btitrîtti". ln ·sec. al 1CI'X··lea, tlupă ·aplicarea Regulamentului
Organic, în locul „oamenilor buni şi b'ătrîni" apare formula
,.aleşii satt1lUi" ·care, cte asemenea, sînt adevăraţii conducători
ai sa:tullli.
Intr-un act din 21 aprilie 1841, Achim Da.viţoi.u din Arcani, scrie cd. „pentru c:t f; crezut, am rugat pă .aleşii salului"
(s.n.t de ne-au ·pus şi .pecetea satului".53 ,fiecare -sat îşi avea
ştampila sa. Sediul ·aleşilor satului .(sfatului) era la ,1C'a8d de
adunare" (priniărie) Aceştia în cercetările lor, pentru diferil~
pricini, âVeau şi dreptul cte judecată. Cînd ei nu ·iibtitec.au
să-i împace pe îmţ>nci1wţi, îi -trimiteau subtocîrmuirii. lnlrun raport al aleşilor satului Arcani din 28 mai 1840, oi d·~
clari:i : „noi neputîndu-i împăca la foţa locului se trirrii..serd.
amîndonă părţile cinstitc,i .suptocîrmuiri spre a ·li se cerceta
acea stă. pricină: ,:;4
De asemenea, aleşii satului aveau atribuţiuni în domeniul
fiscal, poliţienesc etc.
1
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DIN MEMORIILE UNUI EOOU VETERAN AL
PRIMULUI RAZBOI MONDIAL - .GENERAL
MAIOR lN RETRAGERE NICOLAE ? ATR.AŞCOlU
d•. PATRA.ŞCOIU NICOLAE MUlCEA

•• Un o.flte.r tn reze:n:J. a flcut o isprctvă din. acelea care
trebuiau trecute alături de victorii in conwo.icGltul olicial.
Sublocotenentul Nicol<1e Pătrăşcoiu cu cîţiva. Oa.DlenJ. ai lw.i
au luat două he.terii de obuziere de 105 mm la Jiti şi a l~:e.p1J.t
a împroşca din ele pe duŞJlllaa.
A făcut m.imt:mea liinaică fi"il pe păm.îDtul lui", seri.a marele istoric Nicolae Iorga la 18 octombrie 1916 ia Uilrlll
Neamul Românesc, aceasta numai după cîteva zile de la
săvirşirea actelor de eroism întîmplate în ziua de 14 octorn. brie 1916 în ,,Bătălia de la Jiu".
Acest scurt fragment citat nu este singurul, deoarece
istoricii Nicolae Iorga, Constantin Giurescu şi alţii au scris
multe despre faptele eroice ale sublocotenentului Nicolae
Pătrăşcoiu.

Dar cine este marele erou al luptelor de la Jiu din prirăzboi mondial?
Este unul din cei cinci copii ai unui ţăran din comuna
•Arsuri, judeţul Gorj, care avea în slngele său spiritul de
dreptate ş1 cinste şi care ţinea la pămintul scump românesc.
Născut la data de 2G aprilie 1890 şi mort în 1987 a fost
un partener plăcut în purtarea discuţiilor privind faptele eroice ale ostaşilor români din primul război mondial, lucid,
plin de vi\'acitate şi oncînd dispus să spună sau să asculte
o glumă.
'
Ca răsplată a eroismului legendar, care la Jiu a sc-is
una din c(-le mal frumoase pagini din istorie, a fost distins
cu nenumărate ordine şi medalii, amintind pe principalele :
Ordinele Mihai Vitea1ul, Virtutea Militară Poloneză, Sfîntul
Vladimir Rus, Marele Cavaler al Legiunii de onoare a Franţei etc.„
mul
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Dovadă a preţuirii sale stnt şi faptele dl presa nu'-l poatPuita, fiind evocat în multe numere din Flacăra, Magazin
istoric etc„.
·
. Dat inai bine să lăsăm· să vorbească c;hiar pc erou.
într"o sintezd a memoriilor sale privind modu.I cum au decurs
ostili Uitile pe fr'on ltil de · luptă :
Pină nu demult istoria universală nu pomenea nimk de
români, consideraţi c;1 un popor fără istorie .
. . Duşmanii ne înfăţişau ca intruşi în vatra lor.
Muntenii, Moldovenii, Transilvănenii şi Aromânii, răz.:
leţiţi in întunericul roblei, uitaseră obîrşia comună.
· Descoperirile crheologilor şi cercetările neobosiţilor
noştri Si:1Vanti au dovedit că sintem aici de mii de ani hi
moşia strămoşilor noştri traci şi de-alungul secolelor am
infruntat vitregia soartei.
„
Istoria· aceasta obiectivă, fără romantis~ şi fără şovinism,
este cartea de dipătîi a neamului nostru, din care educatorii
cule'if silmînţa iubirii de patrie, pe care o sădesc în oborul
sufl'etesc' al tinerelor ~Jeneraţii şi cu care am inţrat în circuitul
istoriei lumii civilizate.
·
Marii noştri istorici de renume mondial. s-au oprit Î!l
pove·stirea lor la rcl.zboiul de independenţă, lăsînd urmaşilor
ca în perspectiva timpului şi fără influenţe, să contim1e
firul · istoric.
Istoria războaielor ţ6rilor cu tradiţii militare a fost scrisă
de oameni de ştiinţă competenţi în materie, pe baza documentelor timpului, analizate şi confruntate mai tîrziu cu ale
foştilor adversari cu cu.re s-au măsurat pe cîrnpul de luptă.
Vastitatea documentelor primare în războaiele de du~
rată : situaţii zilnice ne efective, buletine informative. ordini",
rapoarte operative (de :--~ ori pe zi pentru brigăzi mixte. <livizii etc.). dări de seamă, directive etc. nu îngăduie o analiză
şi sinteză în scurt timp, dar nici o întîrziere sine die nu este
admis.
In anul 1916 armaln. regatului român a trecut Carpaţii
cu convingNea că foarte curînd va birui şi va elibera pe
fraţii de sub jugul striHri.
Mai înainte de a da bătălia plănuită am fost loviţi de
pumnul de fier ~errn'ln şi surpriza prinderii noastre în clestele larg deschis de forte disproporţionat de mari ca număr
şi Il!l!Î ales q1 tehnică de luptă a provocat mare îngrijorare
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fn

Ot'lriltîuoot'ea rpo'irtfcă ş.i ·mili.ta-tă p.red.un şi .descu.r.jue

•tR

rtndutli\!e l a11"Hît~ri1or.
Am apelat 1'l ajutorul aliaţilor, prQmis 1n tratatul iâe a1\-an;tă, .care, obo5iţi <fiu?a '2 ~i de 'iu.p'te ..gr~le, a11 ·pzivlt ~
braţele lincmucişa.tie mama IR11>m6mei atac-ată de '2 .impe:riî şl

2 auxiliari.
După 2 Juni rle a.u;p.tă .c rbroen'l, 'i'n iir.amilvania ;Şi Dobrogea, armat!! r-omin1ă cu ~eie reduse 1 a 'j'ttmi.t ate, 'lipsită de puşti, tunuri -şi 1.nWlli·:ţii!i., a trecut aa apătiatea fr~elor
(Carpa~i :Şi Dună.r.e) pc J.m fr.ant dubla ~ed1 1âll ali-aţillor :noştri
pe ~rontu1 .di..n 1~:ran'ţ-a :şi J.n Vl:U.S :f~ă <UÎOÎ •O. i1e!'e.iivă.
Jn aceste îm:p.rejurări ,d ram&tke s-.&.u pro<im J..<Wituri
de tr'ăsnet -pe frontul JiuJ.til, 'apărat de D.iv.izia U J:~fallieri~
General 'Cocărăscu :Dumitru : 'inamicul a .păirJiJns ln ~ă. rf;r,ingind munţii, ·ajtrng1nd 'foc:rte repede la ;por,tile T-g. J>~.
Populaţia de la ,poalele .m~.mti'lor Vilcan :în~p.ăim!ntată a
luat ca:.leit 'JiJf'fbegiei. iar c..'0mandamente1e .au a'j uns ln ~.a~1t.l
lhsperăr·ii.
;
Cn !har.ta 1t~9il:l'llii ~i cu do·CJ.lmen'tele în ru.ln~ iată ,ret:umaf:Ul ,opeuţi.umlor 13'ătăfie1 de la Jiu.
ln ziua de 9. X. Hllfi Marele Cartier Gene're.l, .a.pr~ciind
tarţe'l~ :inamice ,Qlin :sect'Olrul Ji.ul:ui că 'Sînt infer'i:oa-r,e. a :or<l..on.at ·sooa't!erea DhllziE!i i1 a de pe front 'Şi 'trimiterea 'e i la
Pitef:ti, Te:tt:-i-v.ă de ··Ma<r eie Cartier te-neral. 1-nceper:ea dizlocării la 10. X. şi t e rmine.rea · la 14. X.
Marele Canllier :Gener.-al a mai ·Ondortat să ::rmmn~ 'l a Jiu
şi Otjov,a cît-e o 1 hrigadă mixtă ·Şi o r.ezer<vă le. Fi'Ji.aŞi, tormînd
Di~i~ia !la OTdmele tgem~r.a'h:ilui de brigadă Ion Oraga:Ii'aa.
1n .dimin~aţa de '1 0. X ~i~'iz'ia 11-a ·s e găsea ih ap:ărare
pe frontier.'3 C'@Jij:ului ·tntinsă pe 'tln ffro111t â:e ?0 km de la
ObJix~ia "L'Otrlbthni pînă q.,J Vhfu'l •Oislea.
fu •trrma un:ui b:©m1bard~m-emt ,de artilerie ·grea, Ilie ·o vfo~
4

lt'!~ .fiir<l J)'recerlenlf:, ·C'it>t:.anele de 'foc "fiind

t>a1ta:Hon

mulate :de pe un

pe a•ttul â'in 1lin.i a l-a, de la Parîng ·p'In"ă 1fi Munce.i.ua
Mic inclusiv, apărarea de pe Culmea Vilcanului a. fost rlârimată pln~ in seara ,de 10. X.
Cca:londlu1 :M 1as'tasiu cu Te'S'turi d~ circa 1 3.00-l .50Q .pa·
nicaţi, numai cu sacul de merinde pe umeri, care ~ găseau
1n afara tin.'ului arti1e;.iei itci§ătoate, -au sctrpat cit ·fu~.
-- Ana-~ta'siu -Şi 4''ctr'G>'ia::n·n -au .ajuns la :post:u1 de comanâ:l
al ·t1i·v.i211ei de la Piurez 1il1 dimii·neaţ-a de !12. X. rapot-tlm.d, iar
r..estul ·a .rost opt-ii în :sea-ru de 13. X. tn p1·a sa de ia Copăcioasa,
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sud-est de Tg. Jiu, de artileriştii care şi-au pierdut tunuriie ;
I.t. Col. I-iomoniccanu, cu 3 batalioane, escadronul de cavc:lerie şi Compania de ciclişti, s-a predat la 11. X. în văgăuna
de la Vaideeni.
-- Detaşâmentul Muncelul Mic a părăsit poziţia la timp
şi s-a împrăştiat în regiunea Romaneşti Ceaur sud de Tg.
Jiu. Maiorul rruşculescu (16 august la Petroşani, 6 septembrie
la Merişor, 20 septembrie Ia Cîmpul lui Neag) s-a ascuns :::a
dezertor timp de f'i zile. de la 10-15. X., cînd Lt. Col. Dumitrescu Constantin (Turc:u) l-a prins umblînd forfota într-o
căruţă prin Ceaur, pretextînd că îşi caută batalioanele piecdute p~ntru a se retn.ge cu ele către Olt. (La 15. X. Lt. Col.
Dejoianu. adunînd fuqarii din Detaşamentul Truşculescu, r.
raportat că „circulă şi devastează satele".
- Compania 16/W Lt. Toma Ioniţă a luptat disperat
timp de 3 zile în retrc;gere, atacată continuu de Divizia 6
cavalerie 9ermană -;;i in seara de 12. X. a ajuns în tranşeele
sale de la Frînceşti, unde a sosit în ajutor Detaşamentul.
Maior Dumitrescu Ghecrghe (6 companii şi o baterie de artilerie la care s-a adăugat a 2-a zi C. 3 118 de Ia Vf. Măcrişului).
Aceste 2 ta talioane au oprit definitiv ieşirea din muilţi
n Diviziei inamice, prin lupte înverşunate de Ia 13-16. X„
cînd aceastd. divizie a primit ordin de retragere în Valea
Jiului romînesc, de w1cte a pornit ofensiva.
- Brigadv 21 Mixtă Col. Jippa din masivul Parînqul. a
rezistat atacului şi în :<:iua de 12. X. a contraatacat pentru
a degaja Brigada de la ,-est de Jiu, dar tocmai cînd respinsese pe inamic şi începuse urmărirea lui a primit ordin s~t
rupă lupta şi să se wtragă la Bumbeşti pentru încolonare
spre Olt.
In dimine1ţa de 11. X. generalul de divizie Culcer Ion
Comandantul A rmdei 1-a a raportat situaţia qravă a Diviziei
J 1 Cocărăscu şi p1~ncolul iminent al invaziei Olteniei (Divizia
şi Armata 1-a nu mai aveau nici o rezervă). A raportat di
a trimis un dc·:a~dment pe jos de 6 companii de Ia Baia de
Aramă ~i Piliaşi cu. o baterie, care probabil că nu va mai
putea ajunge la timp cu ajutorul C 16/18; că a dat ordin
Corpului 1 ArrnatQ. sit trimită în grabă 2-3 batalioane cu
trenul la Tg. Jiu.
A cerut să se ;,.mîne scoaterea diviziei de pc front, aflută
în luptă în relrd~ern urmărită de forte superioare inamlce.
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Ca final a conciliat ca .Marele Cartier· General ~ă 1aprobe
retragerea în ordine ;:i. trupelor .de la Jiu şi Cerna pe :-stipga
Oltului cu cît mai puţine pierderi. (Din vreme, ca -.pr~e;der~,
Culcer id început si.iparea de tranşee pe malul Oltului).
Răspunsul \.forelui Cartier Gel;ler,al ·.a rfQst br-utal : , înlocuirea lui Culcer cu Dragalina şi .a generalullai ·Lupescu
Alexandru ş0f de stat major al Armatei J~a cu Lt. .·COL Gă
viinescu Constantiu, ~G.ă:ugi:r;i.d „terenul '.IlU se V..i1, ceda. del!it
pas cu pas, contrn.atacînd mereu. Trebuie ,a ;şe utiliza •aptiluclinea fundamentală a soldatului nostru : vr-edfticia ;Ja ·at11c.
Orice d~fecţiune t.:ebuie reprimată imediat cu pedepsele capi tq.le ".
Apelurile i1-1i . Cocărăscu, Culcer _şi Qle regelui ·peiitn.i
întoarcerea demuralJ.Zatilor Ia luptă a.u fost strigăte jn:·~iu.
In după <imia:l-1 .zilei de ) 1. ;x. Geper:alul .Dra,ga.Jina a
venit I.a Craiova, UQ.cie . Gel}eralµl . Culcer J:-a .j)US ..Ja . cu.t~-P.~
cu situaţia şi i-a :>ugerat (nu orp.onat - liber ,fiiµd :in ;}Jl<joecată să ia musuriie ce crede) să {I.ducă .2 bata,liQ4ne ,de J~
Cerna cu care· să contraatace ia Dobrtta, µpde ~muniqtl .·f:i
pi:i.truns la aripa stinga a diyiziei 11-a (în ac~astă zi Q.tx.~i.a
şi armata credeau că Brigada Anastasiu se găsea în .luptă
pe aliniamentul Scărişoara - Buliga şi că nici un · b~t:~lion
nu s-a pierdut)·
Dragalina a dat imediat ordin Diviziei 1-a „să trimită ,pe
jos în cursul nopţii la Baia de Aramă 2 patalioane ,şi o baterie sub comanud Lt. Col. Dejoianu Jon inam,icul a pătx;uns
dinspre Muncelul şi inaint€ază spre Dobriţa".
A raportat Marelui Cartier ·General că a dat ordine severe pentru scoalerea de trupe pentru Piteşti.
In diminetl\a de 1:.!. X. a sosit la Punctul de Comandă al diviziei la Hui~z. undt.~ d găsit pe colonelul Anastasiu şi pe Lt.
Col. Petro1 anu ş1 în s..:himbul de luarea comenzii şi a precizat :
„trupa care nu Indi poate să înainteze, să moară pe loc"
depăşind ordinul regelui. (Cine putea ,aduce pe fugari şi de.zertori să citească ordinul?") ..
A dat apoi ord:n generalului Cocărăscu să plece îndaUi
la Piteşti, Lt. Col. M.J.rculescu, şef de stat major, să răm,in~\
pe loc pentru iml•mcarea armamentului şi a numit pe Co).
Anastasiu Comandnnt al trupelor de la Jiu (Acesta p.-a voit
sti raporleze ce S-d întimplat cu Brigada ,sa 21 Mixtă, şi timp
ele 8 zile .t".rmata 1-tl şi Marele Ca.rtier General nu .vor a!la
nimica desp: e de:~d strul de mai sus, din ,zilele de 10 ..şi 11
494
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oct. 1916). Generalul Drngalina a plecat cu maşina în defileui
Jiului de unde Lt. Cul. Pomponiu fugise cu panicaţii săi pe
urmele resturilor pankate ale B. 1/41 de la Vf. Cîndetul.
Condus de c:uµ1Lanul Pirvu Boerescu a ajuns .aproape de
Mînăstirea Lainici în faţa Bt. 5 Ciclişti germani. Rănit grav
a fost evacuat la Bucureşti unde a ,decedat în ziua de 24.X.
In urma rănini Generalului Dragalina în ziua de 12 oct.
1916, situaţia deviae şi mai gravă.
Armatd I-a nu are comandant, Divizia I-a de asemenea,
Lt. Col. Găvănescu, în rol de comandant de armată, a ordonat:
1. Colonel N. Anc:stasiu va comanda trupele de la Jiu
şi va conlucra cu Lt. Col. Dumitrescu (Turcu) şef de stat
major al Diviziei 1-a, care va conduce operaţiile.
2. Divizia va rezista pe poziţia întărită (Arsuri-Hurez) şi
în caz de -:iLu.c în iorţă a inamicului se va retrage către Olt.
Col. Aanstasiu a transmis ordinul de retragere trupelor
de ld Jiu către Olt pe 2 coJoane, el găsindu-se între coloane.
A refuzat imixliunea lui Turcu şi a dat ordin Brigăzii
21 Mixte C:il. Jipa sii se retragă în poziţia de la Bumbeşt.i,
unde va primi 01dine de urmare.
In dimineaţa de 12.X. inamicul a pătruns .la Hurez. Abia
plecase Dragalina spre defileu şi Anastasiu, Mărculescu !)i
Petroianu au scă~at în fuga automobilului.
Col. Jippa a dus în cursul nopţii de 12/13.X. 1916 trupele
la Bumbeşti şi a ocupat poziţia cu 2 1/2 batalioane. Batalionul II/ i(~ a fost cerut şi trimis la Tg. Jiu pentru a forma
ariergarda pamcaţilor Colonelului Obogeanu de la Copţi
cioasa şi impedimentelor, celelalte batalioane au fost preluu.te
pentru alte sectoâre la .11.X.
In seara zilei de 13.X. coloanele inamice au ajuns in
gura deI1ieulm de la Burnbeşti. la Porceni Birnici pe Jiu unde
inamicul a trecut Jiul la Gara Bumbeşti dar a fost respins
ele colonel Jippa. A. reuşit însă să facă un oap de pod în faţă
la Tetila, Jo. 4 km nord Vădeni ; iar la Rasoviţa a interceptat
şoseaua naţionald. Bumbeşti Tg.Jiu - Tismana ; şoseaua
rocadă.

Colon2lul Anc-sldsiu şi Generalul Petala, nou sosit la
comanda provizorle a armatei, erau disperaţi. Col. Anastasiu
ştia că de l~· Humbeşti pînă la Frînceşti pe un front de 40 km
nu se găsecl nici o frarţiune de trupă română pentru a întîmpina cu pu<;.ca în mină pe inamic.
4!E
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Marele Cartier Grneral a aflat de lu generalul Dragalina
că ia 12.X. 1916 t~upele de la Jiu erau „într-o goană în::i.poi
cu legăturile orqanice distruse". (Generalul Drag alina nu cuno.:;;tea însd. hltregul dezastru).
ln seara zilc~i de J3 oct. a repetat ordinul lui Găvănescu
că, dacă nu s~ mai pcute rezista să se retragă spre Olt.
Pentru a nu fi capturat de inamic Colonelul Anastasiu s-n
retras la Copăci.c1c1sa., unde a aflat că vor sosi 2 batalioane
de la Oil (cele ordo:-iat0 de generalul Culcer).
· La ora 1 noaptea a dat ordin II/18 să se înapoieze la
Tetila fiindcă ina1aicul „taie retragerea brigăzii col. Jipp:i.•·.
Cltre t~i:uim~a~a a primit un ordin de la Lt. Col Dumitrescu Turcu, ca1 c. între altele glăsuia : „Detaşamentul Lt.
Col. Dejoiann vn diaca pe inamic pe direcţia Dobriţa. Grupul
Jiu va susţine atacul lui Dejoianu".
Pentru a in~Ltuciu pe Col. Anastasiu a scris dedesubtui
ordinului „Comandanlul Diviziei 1-a (ss) General Cristu" persolrnj inexiste1t in zonă, iar el a contrasemnat ca şef de
stat major al diviziei l-a. Colonel Anastasiu n-a dat importanţă. hîrtiei trimise de Turcu.
în cursul nopţii de 13'14 oct. a sosit la Brădiceni Lt. Col.
Dejoianu cu 2 batalioane şi o baterie, extenuate după un
marş forţat de 100 km.
14 OCTOMBRIE 1916
Dalct1L"T1;1l 11/ 18 a ajuns dimineaţa la Tetila, obosit d'Jpă
5 zile fără repaus, lupte, marşuri şi contramarşuri.

A

alac,'~L indată

:Je inamicul din capul de pod, care îngloba
linia ferată Bumbeşti - Tg. Jiu.
Compania i-a se qăsea în rezervă înapoia stîngii celorlalte ~ companii din linia I-a a atacului.
Din proprie ir,iţic.tivă, filră a mai raporta, Compania condusă de Sit. P:itrăşcoiu Nicolae a plecat la atac. A trecut
Jiul jumătate din companie cu sit. Vîlcu Ion a ata.cat în
spate colaana µrincipală bavareză (Col. Vogt) la Sîmbotin;
iar ceulaWi jumiitu.tc a alergat la Arsuri, unde a capturat
artileria inam;c:ului - 2 baterii de obuziere intacte - pe
care le-a întors impotriva duşmanului. Gornistul Florian
Draica, dîlarc pe un cal german, a ajuns repede cu raportul
la Col. Jippa. Inaintt~ de înserare ştirea telefonică a ajuns
la Col. Anastasiu, de la acesta la Lt. Col. Găvănescu şeful
şoseaua naţională şi
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de stat major al armatei I-a care entuziasmat a strigat: „ura,
să trăiască sit. Pd.lrăşcoiu, comandantul companiei a 7-a",
iar de la acesta Ja I>uftea la Marele Cartier General.
Coloana bavareză de la Sîmbotin - Tetila a intrat în
pankă şi a fugit în dezordine către munţi. pri~ păduri şi
hăţişuri, pe o plodie torenţială, antrenînd la fugă şi batalionul
de la t>orceai Bunici µe Jiu, flancarda sa.
A lăsat pe teren impedimentele. Tăindu-i-se retragerea.
pe drumul care a venit, a lăsat la Schela toate tunurile pierdute de Brigada Anastasiu în fuga din 12.X. 1916 (15 tunuri).
Timp de 24 de ore cele două baterii de obuziere germane
au tras şi împrăştiat in munţi coloanele germane - cărora li
s-a tăiat de Compania 7 /8 legăturile telefonice cu spatele şi
convoaiele în retragere de la Schela către Poiana Mihai Viteazul.
In ziua de J 5.X. un batalion inamic a încercat un contraatac pentru redobîndirea bateriilor pierdute. Prin lupUi
grea a fost respins spre seară de Comp. 5 şi 7/18 sub conducerea Căpitanului Popescu Nicolae.
Jn aceeaşi s~ard. Generalul Petala a ordonat să fie îmbarcate pentru Olt celf' 2 baterii capturate cu atelaje şi muniţii. (Din 40 de tunuri ale sectorului vest de Jiu au scăpa.t
cu fuua în ziua de 12 oct. 1916 numai 2, care au ajuns Ja
Copăcioasa).

-- Detasamen Lui Dej oia nu (2 batalioane combinate şi o
baterie) condus de Lt. Col. Dumitrescu Turcu, după un mars
de apropic;e a ata~at în după amiaza zilei de 14. X. 1916
Bt. 111/3 bavarez Ia Rasoviţa - Leleşti. Dumitrescu - Turcu
a adm ac')lo şi bateria de la Frînceşti a detaşamentului Maior
Dumitresc.u Gh.
Căpitanul Terpu cu batali01ml său de mehedinteni a silit
pe inamic - atacîndu-1 în flancul stîng - să se retragă către
Vălari, în cursul nopţii.
în seara de J J bi:itălia era pierdută.
In ~.eara de 15 victoria de Ia Jiu era cîştigată.
Ecoul acestei victorii a trecut graniţele ţării şi genc;·alul
Falkenhayn a recunoscut înfrîngerea.
La 16.X. 1916 Divizia 6 - Cavalerie germană a primit
ordin să se retrdgă la Cîmpul lui Neag în valea Jiului
apusean.
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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Vl&colui a mcPţiut şi Divizia i-a a aruncat tunurile

Îri

prăpastie.

Ciener;:ilul Petala a ordonat tupelor de la Jiu obosite să intre în cantonamente şi detaşamente mixte să urmareascJ. pe inamic.
Cvmpania I' 110 d primit ordin de urmărire şi în ziua de
17.X. a ajuns d u 1Jd. 18 km aproabe de Buliga - străbătînd
plaiul IJurezului - la Scărişoara, unde a capturat 38 prizonieri şi a împrciştiat un batalion surprins în bivuac.
ln iiua de 22.X. la muntele Pleşa a capturat un sergent.
un caporal şi 22 solclaţi din Rgt. 18 Inf. Osterrode nou sosit
b zonă. Compania 7/18 a fost încercuită şi distrusă.
în ziua ele 1o.X. Petala a dat ordin ca pînă la 18. X sil-i
fie înaintate: rapoartele de operaţiuni, situaţiile zilnice de
efectiv, bata[ioanele de informaţii, dările de seamă etc., pentru zilele de JO, J 1, 12, 13, 14, 15, 16.X.
Totdl.i.t"ltea luptclJr de la Jiu, purtate de Diviiza a 11-a
a luat oficial denuuurea de Bătălia de la Jiu, care a culminat
în ziua de 1,1.X.
ln cc.rtea sa, - Nicolae Iorga - Războiul nostru in note
zilnice, vol. II, pag~na 162 a scris:
„Am plecat Ia război cu conştiinţa că nu se poate altfel.
Unii au avut încredere, cîţiva chiar entuziasm.
La buktinele ele victorie sufletele s-au deschis bucuroa>e.
Deunăzi, la veştile despre un mare succes în Oltenia oamenii s-au îmbrd.ţ1şllt şi au plîns. Soldaţii au arătat o mlare
de teamă şi de iateres personal, care îi aşează între cei mai
vajnici luptători, care au apărat o ţară vreodată".
De alunei du trecut ani şi ani.
Pentru mcrilde sale deosebite din primul război mondial, colonelul ele rezervă Nicolae Pătrăşcoiu Ia data de 23
augnst 1979, erou de la Jiu a fost înaintat la gradul de general maior în retragere.
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VETERANUL GHEORGHE LĂRGEANU-BRAIA,
EROU AL RĂZBOIULUI PENTRU FĂURIREA
STATULUI NAŢIONAL UNITAR ROMAN
VASILE

ANDRIŢOIU

Fiu a1 piugaril<'r, Petre şi Cîrstina Lărgeanu, eroul s-a
la 8 11.)iembrte 18561 în satul Drăgoeşti. cătunul Larga·i.
din nordul judeţului Gorj. Aproape toţi locuitorii cătunului
numindu-se Lirgeanu, ei fiind cunoscuţi mai ales prin poreclP, i s-a zis -- nu se mai ştie pentru ce -, Brnia. Crescînd
Wlcău voinic, în ani.;l 1876 îmbracă haina ostă:;,easdi a batalionului 1 Gorj - din Reg. 2 Dorobanţi - care-şi avea garnizoana la Tîrgu-J1;.r'. In rîndurile acestei unităţi el se avîntil
pesto Dunăre î.n anul 1877, devenind ager ţintaş la Plevna.
în timpul războiului pentru independenţă 4 • Nepoţii şi străne
poţii care locuiesc în casa veteranului. mai păi;trează şi ;:istăzi medalia "Trecerea Dunării", işi amintesc că ar fi avut
şi alte decoraţii, ridr s-au pierdut împreună cu actele sale
cu prilejul unor renovări. Intors la vatră s-a căsătorit, unicul
său fiu şi al $Oţie1 sale Maria, Ştefan, devenind harnic şi
statornic truditor al gliei. In momentele de răgaz cutreieru
munţii Farînqul1.1l. renumele său de vînător iscusit fiind bine
stabilit între locuitorii satelor din zonă. La jumătatea lunii
august 1916, cînd România intră în vîltoarea primului război
mondial, Ştefan a fust mobilizat în Reg. 18 Gorj. Tatăl luptase pentru cucerirea independenţei, fiul lua armele pentru
eliberarea şi unirea cu Ţara a teritoriilor româneşti aflate
sub stăpînirea Aust::-o-Ungariei.
Superior Eu:nericeşte şi tehnic inamicul a stăvilit ofensiva trupelor noustre ir. Transilvania, obligîndu-le să se retraJă pe vechea frontieră carpatină. Atu'.1ci cînd tumultui
sînqcroaselor şi di~pdatelor încleştări de pe crestele Pârîngului -- din s2ptcmbrie - octombrie 1916 - răzbăteau pînă
în satele de sub poala sa, în sufletul veteranului a crescut, de
născut
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nestri:i.mulat, vomta Jc a se arunca în luptă, în ciuda c.::.!or
săi. La 22 octombrie Batalionul 3 din Rcg. 53
infanterie, hlilnt de doni.i companii din Reg. 18 Gorj, pornea
clln Bumbeşti-Jiu ca să alunge inamicul de pe crestele MoviE:;ml şi Urma l>oului. După opt orc de marş pe valea rînlui
Sudu, „p0 ;.:i poalele munţilor, prin stînci,pe potecuţe îngusLe,
culi:iuziţi ele ':Îni:ilorul H'Stit Uirgeanu din Drăgccşti.,." 5 , ostaşii
au ajuns pc Mov11işul.
Ghcorgi1e ;\.istor U11gureanu, unul dintre poeţii Finul
ele astăzi. p2 alunei în vîrstă de numai 15 ani, care îl însoţise pc cure::.josul veteran, îşi aminteşte : „Atunci cînd ne apropiam ci~ tli.1şmani, roiuri de plumb au început să curgă
spre noi. Ofiţorii ne-du cerut să ne întoarcem în sat, dctr
Gheorghe Li:irgeanu nu a vrut în nici un chip. Plecînd, am
mai apucat s~i-1 văd riornind Ia atac, cu puşca sa ele vîniltor,
în frunted soldaţ.iior''n.
De~.pre apriga înck,ştare care a urmat, un cronicar al luptelor de la Jiu, 5ublocotenent Ion D. Isac, el însuşi participa:it
la evenimente, 11ote•:iză : „Patrulele deschid focul, trăgătorii
se apropie, tunurile i:rag, mitralierele trag. Inamicul respins
clin I-le linii se retrage pe creasta Urma Boului, unde rezistii
tuturor atacurilor •7•
Nici atunci vileazul gorjean n-a plecat, participînd la
luptele clin zilele următoare, aducîncl vînat pentru masa soldaţilor sau clepi.inînd amintiri din războiul cu turcii. In cursul
unui alac dat la 25 octombrie 1916, el a căzut pe cîmpul de
onoare, înfruntînd dlături de ostaşii care îl îndrăgiseră, grindina ele gloanţe inarnice 0 •
Adus ln sat, iru.pul neînsufleţit al veteranului a fost
înmormîntat în dmiL1rnl bisericii de lemn din Drăgoeşti~.
Intocmit actul ele deces, ofiţerul stării civile precizează: „tn
ziua ele două zeci şi cinci ale prezentei luni orele patru după
amiază, a încetat din viaţă în muntele Movilişu ce aparţine
comunei 1 urbaţi, juueţul Gorj, domnul Gheorghe Lărgeanu
în vîrstă de şasă zeci ani„. prin împuşcătură de către armatele Austro··Germane" 1L.
~heorghe I.â.rgeanu-Braia n-a fosţ singurul veteran o.1
războiului pentru independenţă de pe plaiurile Gorjului, care
a ci.izut în lupta cu inamicul cotropitor, pentru înfăptuirea
idealului de unitate naţională, în timpul primului război mondial. Intr-un ,Tablou de eroii din comuna Polovragi, judeţul
60 de ani ai
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Gorj, căzuţi în riizl::mrl 1916-1919„.", alături de alte 69 nume
sînt amintiţi ve~eranU: Busică Naum, contingent 1873, B:ijoreanu Ion, coalin9entul 1875 şi Popescu Ilie, contingentul
1876, care şi-au µierdut viaţa ca soldaţi ai Reg. 18 GorjH.
După război, în muntele Movilişul, pe locul unde a căzut
eroul din Dră~1oeşti, numit de localnici „la Comandă", a fost
ridicată o troiţă, în p!"ezenţa autorităţilor comunale, a săte
nilor şi a unui qrup de militari din garnizoana Tîrgu-Jiului
fiind de taţii şi Gheorghe Tătărăscu, lider al Partidului Naţional Liberal, dar din ea n-a mai rămas decît un ciot căruia
puţini îi mai cunosc semnificaţia 12 • In marmura monumentului
din comuna Crasnd ridicat în faţa şcolii şi dedicat ostaşilor
căzuti îu primul r~1zboi mondial, în fruntea celor 42 de eroi
din satul Dri:îgoeşti, e!-te încrustat numele voluntarului Lăr
geanu Gheorghe. I.a numai cîţiva metri se află un alt mo:rnmcnt, dedi<.::al în cxclm:ivitate veteranului şi cunoscut de
oamenii locului ca fiind „crucea lui Uirgeanu". Slovele s;1patr> în piu.!: a sa, spre memoria, cinstirea şi recunoştinţa cc
trehuk~ piistrate unui erou, glăsuiesc : „Lui Gheorghe Lăr
geanu-B1 cia, i3.36-191U voluntar în marele război de întregi.re
ucis în frtFilea oştilor în luptele de la Moviliş. Ridicatu-i-sa
această cruce to\·ar,'l5ul silu de vîniitoare„." 13
RC'stituincl me!;rnr:ei istorice a poporului nostru pe vetcru.nul şi \'oluntarul erou gorjean, locul său este, credem.
în marea carte a qlo1iei româneşti, alături de Constantin Turceanu-Peneş Curcanul, cel cîntat d~ Vasile Alecsandri -.
şi de Gheorqh 1 • Don ici, cel căzut în leqendara şarjă de cavakrie ele la Robilncşti, din 10 noiembrie 1916, cunoscuţi veterani ai indep2nclentei şi voluntari ai războiului pentru împlinirea secularului .ideal de unitate naţională.

NOTE:
l. Arh. St. Tg.-Jiu, Ionel Slurea ciyild., registrul clC' naşteri nr. 47'Hl:J11,
f. 1 \'-2
2. Ia lim.puJ pri:nului rii•.boi monclial făcea parte din conrnna Turbati.
inr în pre::c:nt a:n comuna Crasna.
3. llean 1 Petrescu. \'ir<ril Joi ta, Ion Pătroiu, Contribuţia Olleniei la
ră.zhoiul pentru independenţă, Editura Scr:sul românesc, Crahva,
1977, p. 47.1,g,
.

4. V. Anrlritoi11, Soldilt la Plevna, voluntar în Carpaţi, în „Colo-:ma"
februarie 1979, Tîtgu-Jiu, p. 26.
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5. ton D. Isac, „Zile de zbucium şi glorie". Pe Valea Jiului, 1916. Ti'pografia „J;ucovin.1". Bucure~ti, (f.a.), p. 119.
6. V. Andriţoiu, op. ca„ loc. cit. p. 25.
7. !on D. !sac, cp. c;t„ p. 120.
8. Informator Pe!re P. ~pafiu din satul Cărpiniş, comuna Crasna. în
virstă de ~18 ani Jie atunci soldat în compania 11, Reg. 18 Gorj,
participant la luptele de pe Movilişul.
0. V. Andriţoiu, c..p. cil„ Joc. cit„ p. 25. Locul mormîntului nu mai P.r<.l
cunoscut nici <Le nepoti şi strănepoţi. Numai cu ajutorul celor
mdi virstnici Iocultori a putut să fie stabilit cu exactitate.
10. Registrul st5.rii c;viie pentru morti pe anul 1916 al Primăriei comunei
Turbaţi,
actui nr. 28, fila 30.
11. Arhivele statului Tirgu-Jiu, fond Pretura plasei Novaci, dosar nr.
11 /1945, f. 8, .17 verso.
12. Ne este cunoscută printr-o fotografie, aflată în păstrarea nonage1rnrului preot Socu Icn din Cărpiniş-Crasna, care a participat Ia Ini:iltaren troiţei. Pe trai tă este pictat un ostaş cu arma tn mină. întruchipind, poate, chiar pe Gheorghe Lărgeanu-Braia.
13. Restul i:1-;criptiei f'sle martelat. Monumentul a fost ridicat prin grlja
lui Gheorghe Tli~J.riiscu ln anul 1934. După unele informaţii verbale - di:!r cme n au putut fi verificate -, ,.Crucea lui Lărgeanu"
ar fi opern marelui sculptor Constantin Brincuşi.
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MARTIRII DE LA BRADICENI DIN 1916
I

.

'

•

Dr. GHEORGHE GîRDU

In lupta pentru libertate şi unitate naţională, alături ele
rnm;:i;wască au fost şi ţăranii, ·intelectuaiii,
jandarmii satului Brădiceni din jtrdeţul (iorj.
Strcivcct1e vatrd. strămoşească, notat ca -;,oppiduni'' de
Scln~antz. în harta--~a din 1722, vechiul tîrg de la- I3rădiceni
era la încl'putul primu!ui război mondial reşedinţa plasei cu
âcelaşi nume, punct strategic la ieşirea pot-ecilor din mun~i.
în jurul căruia la Fri:inceşti, _Gureni, Boroşteni "·şi Peşli$ani,
s-au desfăşurat lupte grele, încununate de succes prin vrednicia soid<1li1lui rumâu. Aici, Ia Brădiceni, la 13 octombrie ltJ I 6.
s~a m·utut· cLr poslul de comandă geheraiul Cristu, comandantul
Diviziei I, iar în noaptea aceleiaşi zile locuitorii safolui au
ad~ilpost1t dcldşameiltti! de mehedinţeni de sub comanda lt.
colonelului Dejoianu, care a doua zi - la 14·octombr_ie 1916
~. s-a umplut de qlorie în luptele de la Rasoviţa; lupte 'înscrise în cartea de aU:r a naţiunii sub nemuritoarea epopee
de· la. Jiu.
In urmd retragerii trupelor spre Filiaşi şi Strehaia, populaţia, funcţionarii şi jandarmii de la Brădiceni ca şi din c~le
lalte sate din µJa_si.i, dflînd de ororile săvîrşite de trupele
9ermane prin Iotalită.tH~ ·pe u:nde treceau, aproape în între1ime 'au încărcat în· care· şi căruţe avutul lor,. fugind 'Spre
sud - de frica- Jnamicnlui. ·
· -- - -~ In adevăr, co~ropitorii au folosit diverse metode pentru
a demobiliză pop-u1aţia din sate cu 'scopul să o împiedice de
a 01-gi:uiize ·vreo rez'istenţ~ sau să sprijine ar'mata ·romană. ld
început au venit patrule călări înarmate făcînd' jafuri, aresturi şi· omoruri; A~tfel, în primele zile au omorît pe 'Calina Şt.
Popescu, au arestatpe Stelian Vicenze şi pe hotarul din Bilta,
au jefuit poşid din Bri'idiceni de tutun, timbre şi bani. Pe 7 şi
8 noiembrie.au venit dinspre Bîlt.'1 mai rrilllte patrule ·călări.
care s~au dedat la jafuri din casele locuitorilor, lujndu-le· pă
sări, -porci;' :velinţe, scoarţe, precum şi hrana zilniCă- lăsî'ticl
populaţia murito~re de-foame. In special sold.:iţii- 'unguri făceau "adevărate ba:barii.' '
'" ··- ·: '
toată suflarea
funcţionarii şi
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f...iulte necazuri a făcut acestei populaţii un soldat ungur
dezertor, pripăşit prin comunele plăşii Brădiceni, care jefuia
oamenii, mai ales pe cei din comunele Brădiceni. Şomaneşti
şi Peştişani. Jandarmii români din Brădiceni s-au constituit
într-un „tribunal ad··hoc" şi i-au dat pedeapsa meritată. L-au
,,~uşuit" cum se spune în părţile locului, adică l-au strangulat,
şi I-au îngrojJdt la marginea apei Bistriţa la locul numit „la
Schit", în ziua de 16 noiemvrie 1916„
Comandaturi\ Germană a făcut ample cercetări, terorizînd
populaţia, reuşind sd. aresteze Ia diferite intervale pe jandarmul Iou \'işari pe care comandatura îl numise Politt!i
al Plăşii de Vest cum se numea plasa Brădiceni în timpul
ocupaţiei, care, în complicitate cu jandarmul Ion Coand<l,
„sîrbul Chiş Istvan" şi locuitorul Ion Voiculescu au fost bă
nuiţi ca autori ai „c:rimei" 1).
Administratorul plăşii de vest Brădiceni, It. Valeriu N.
Opreanu, pătruns de nn spirit patriotic a dat o declarat1e
pentru jandarmul Ion Vişan, arătînd că nu el este autorul
„crimei", pe baza ci'.\ reia comanda tura s-a convins că niczi
ceilalţi iiu sînt vinovaţi, fiind puşi în libertate. Cu toate acestea cercetările au continuat pînă în anul 1917, soldîndu-se
a doua oară cu acelaşi rezultat, iar a treia oară controlul
fiind mai serios, comandatura germană a stabilit că vinova~ii
sin t cei benuiţi iniFal, iar administratorul Valeriu Opreanu,
,.ar fi dat ordin să se facă această crimă", „criminalii" fiind
protejaţii

săi.

In memoriile şi declaraţiile administratorului Opreanu.
intitulate sugestiv, .,zile de restrişte", „zile de teroare", se
sublinicză cd. „este adevărat că deşi nu am dat ordin, însă
am ştiut dar nu am voit să mă fac călăul ţăranilor mei duc;:indu-i pe n;îna nemţilor ca să-i împuşte şi aceasta m-a făcut
să dac declarc;tia, dar nu am izbutit căci pe jandarmul Ion
Vi~an imediat I-au arestat în luna mai 1917 - la a treia
cercetare î:r:i preună cu locuitorul 1001 Voiculescu, urmărindu·
se şi ceilalţi doi : jandarmul Ion Coandă şi sîrbul Chiş Istvan
care dispăruseră fiind prinşi cel dintîi în judeţul Argeş, ia1
cel de-al doilea în sat, fiind ascuns".
A treia oară cercetările au durat mai bine de trei luni,
luîndu-se d2claraţii de la z~ci de ţărani din comunele Runcu.
Brildiceni, Arcani şi Peşlişani. Procesul a început la 31 auguc;t
1917 la Tribunalul militar german din Tg. Jiu. După cum se
ştie aceste tribunale prau cele mai draconice mijloace de te50-1
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rorizare a populaţiei din teritoriul ocupat. Ca să producă
intimidare, procesele durau zile-n şir cu audieri de sute de
martori aduşi din multe sate. Procesul jandarmilor de la
Brădiceni a ţinut două zile, fiind aduşi la proces peste 100
de ţărani din comunele Brădiceni, Pocruia, Şomăneşti şi altele
în frunte cu primarii lor.
In timpul procesului jandarmii inculpaţi, s-au comportat
demn şi ptlttiotic, pentru că sancţiunea aplicată de ei tîlhan1Jui ungur, a fost o faptă 1ipică de partizani. Aceeaşi atitudine
<tu avut-o şi funcţionarii numiţi sau menţinuţi de ocupanţi,
rum a fost cazul tdministratorului de plasă Opreanu (mi:>niinut) şi a 1~01iţaiului Ion Vişan (numit) 2•
In proces, administratorul Opreanu a fost implicat ca
autor moral al „crimei" şi ca depozitar de arme germane şi
cil deşi prevenit dt'sprE' această „crimă", el nu numai că nu
a luat măsuri pentru a o împiedica, el s-a exprimat că „bine
face că-l omoară să facă ciorbă dinlr-nsul". Administratorul
plilşii de vest, urma să fie condamnat la mo.ci.rte, d.1r jandarmii
Vi~an, Coandă şi Kb au declarat că acesta nu numai că 1m
Ie-a dat nici o dispoziţie, „dar nici n-a ştiut cînd s-a comis"i.
De curaj a dat dovadă şi şeful judecătoriei de ocol Poenaru.
care a clecla;at că arm?. găsită la judecătorie nu este proprietatea ldminislratorului, ci este a sa, salvîndu-1 de la a doua
condamnare la moarte pe Opreanu.
Rezultatui procesului îl aflăm dintr-o încunoştinţare publicată în limbile r,crmană şi română, prin care se arată că,
prin sentinţa tribunalului militar german din 31 august 1917,
confirmată pe 2 septembrie 1917, locuitorii Ion Vişan şi
Ion Coandii ca şi românul transilvănean Ştefan Kisz, au
fost condarr.nati la moarte pentru crimă produsă asupra unui
soldat ungur, în ziua de 3 septembrie 1916.) Administratorul
de plasă Valeriu N. Opreanu a fost condamnat la 5 ani închisoare, din cauză că a favorizat pe unul din criminali,
pentru propriul său :ivantaj. Sentinţa a fost executată în ziua
de 3 sept. 1917. Incunoştiinţarea a fost semnartă la Tg.-Jiu cu
aceeaşi dată, de comandantul etapei 264, maiorul Sauer, şi
comandantul ciistri ctului Gorj II, Kupper colonel (oberst)1.
Românul transilvănean Ştefan Kisz, menţionat în sentinţă
sau sîrbul Chiş Istvan cum îl numeşte administratorul, a căzut
şi el la pulil-Jonui de la Tg. Jiu, alături de ceilalţi români, fdcindu-şi detoria in lupta pentru eliberarea fraţilor ardeleni.
In aceeaşi zi condamnaţii au fost transportaţi la locul dt!
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ţintă

'

de Ia cdzarma de artilerie din Tg. Jiu, prinşi m fiar~
la mîini şi la picioare, unde au fost aşezaţi în faţa parapetului.
Vis-a-vis de fie,:are comandant, la distanţă de 5 paşi s-a
aşezat cite o secţie de soldaţi de Landaturm. După ce li s-:'l
adus Ia cunoştinţă condamnaTea prin traducerea făcută de
soldatul Gayk, .,nici un condamnat n-a avut nimic de adău
gat la aceasta", trupa a luat arma, iar condamnaţii au fost
le9aţi la ochi şi la ora 5,55 dimineaţa, sentinţa a fost execu•
tdtă"). Sentinţa a fost publicată (după executare) cu scopul de
a înspăimînta populaţia şi spre a se supune ordinelor administraţiei ocupante. Ţăranii de la Brădiceni nu s-au înspăi
mîntat, ei au dus o luptă continuă de a scăpa de „lighioane",
fiind în firea lor aşa cum îi caracteriza Vlahuţă la începutul
secolului, „o măreţie de eroi de prin cărţi, o înţelepciune
antică, înălţătoare, care mă umple de respect".
Valeriu N. Opreanu a fost transportat în lagărul din
Halle. La sfirşitul rc1zboiului, Comisia Centrală pentru judecarea funcţionarilor dependenţi de Ministerul de Interne,
care au servit sub ocupaţie, a anulat revocarea sa făcută i.n
timpul ocupaţiei germane, din funcţia de administrator de
plasă, arătîni:! că ValPriu Opreanu a fost „un funcţionar co•
rect, că d protejat populaţiunea şi a apărat-o faţă de ocupant,
iar condamnarea ce a suferit din partea TribunaJulni militar
~ennan este- un indiciu că fostul administrator al plasei. Bră
diceni nu se bucura de favoarea ocupanţilor".
Deşi între aclmin;stratorul Opreanu şi funcţionari ai sa·
telor din Brădiceni şi alte sate ale acestei piaşi, învăţători,
preoţi şi primari au fosl unele fricţiuni în timpul vremelnicei
ocupaţii străine, n:ie~ite cu pregnanţă în faţa comisiilor ele
judecare a funcţionarilor care au servit sub nemţi, totuşi, cu
toţii au lucrat în ascuns contra nemţilor şi, sub o formă sau
alta, pe cit le-a fost cu putinţă au scăpat populaţia de marile
poveri impuse de invadatori6). Atît unii cit şi alţii, chinuiţi
şi pedepsiţi de urgia ocupantă, au scăpat totuşi cu viaţă,
dcpunînd suprema jertfă cei trei de la Brădiceni.
Şi dacă la locul de ţintă de la cazarma de Artilerie din
Tg. Jiu, în faţe paBpetului, un brav ostaş din regiment ar
scrie cu litere aurii, „N-avem nimic de adăugat", ar fi un
simbol de eroism pc·ntru generaţiile viitoare şi o puternic.:i
amintire. Pentru că a.şa cum vorbea despre Tg. Jiu, Vlahuţă.
în România Pitorească : „Aici amintirile istorice sînt vii,
strînse cu pricepută grijă şi păstrate cu sfinţenie".
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NOTE:
1. Arhlvele Statului 3ucu:cşti, Fond. l\1AI 37~:1919, Comisia pentru C('rcetarea purtării knc\ionarilo_r sub ocupatie, pag. 131-167; 371/l!)i 91
pag. 1'13-l•H.
Informaţie de ti>n'11. Prof. Gh. Pitîgoi, sat Brădiceni, judeţul Gorj.
2. Arh. Stat. Buc., Fond. M. Interne 231/1911, numirea Lt.
Va1eriu
Opreanu ca ari-tor al Plăşii Brădiceni.
3. Arh. ~tat. Buc. Pond. M. Interne 713)919, revocări lune. publici, PilU.
1-23; 51-53 i 145.
·1. Documente privind rroblema tărănească tn Ollenia, voi. II, p. 232 ;
„Historisil", nr. 2/1971, p. 195.
5. Arhivele Statului, f!liula Gorj, Fond. Prefectura Tg. Jiu, 1916; Fococopie in limb\ gt>rn.ană; Arhiva Consiliului Popular rnunicip. Tg.
Jiu, Copie, trm..lur.PrP: sentinţa de executare, ~i arh'.v. Stat. Tg.
Jiu, Fond. l'rerec!urn Gorj, Fotocopie (traducere greşită).
6. Arh!v. ~tilt. l-1uc., Fonrl M. Interne 46&.'.1918, 746/1919, 421 /1920, rerJ,1m:itii contra functlonarilor şi personalului de serviciu din jutl.
Gorj; M. Jus!itie 9'1918; 118/1919 Tribunalu! german; Sacrif:ciile
rom.\neşti, Imprnacria Statului Buc. 1924, tom. II, p. 321. voi. I,
p. SO, 145, 299; România in timpul primului război mondial. Conlribulil hibliogrnHcc, Erlit. Militară, Buc. 1975. Coordonator Col. Gh.
Stoian.

x) Dalil omoririi a

fo~I

la 16 nov. 1916

şi

nu lu 3 doc. 1916.
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TESTAMENTUL UNUI EROU ,DIN 1916:

Dr. GH. G.iRDU

Pe placa de mannură, scrţsă cu litere de sî11ge în istorid
lntreglrii neamului, s2 -înscriu sute de eroi. N~mele lor să
pate auriu, s&li.islµieştc conţinuu în inima generaţiilor viitoare
dţn cupFinsul fiec~irui sat· al tării.
Un mic sat de munte - qm,pofeni - aşe,zat pe apa Jilleşului. la poalele munţilor Vîkan, din judeţul Gorj, ţine şi
el cm mîndrie ·flacăra nestinsă a celor 32 _de eroi c.'}z1:1ţi pP.
cîmptil de bătălie. tn fruntea listei aurii a eroilor ~lin 1916--1918, stă gravat numelE:' învăţătorului Vasile Duşe. Fiu al ţă
ranului Irodlon Duo;;e, descendent al armaşului din Arcani
şi al poslt'lnicului din Stolojani, Vasile Duşe, creşte in climatul patriotismului şi se formează ca ostaş înflăcărat lu
şcoala militară ele la Severin. învăţător în satele vecine
Runcu şi Dobriţa, îşi bdeplinea cu cinste misiunea de apostol
pentru instruirea şi educarea tineretului în cultul dragostei
faţă de ţară.
Sublocotenentul Va1sile lrodlion Duşe a fost cunoscut de contemporani ca un „înflăcărat naţionalist", un
luptător activ pentru libertate, unitate şi independenţă ndţionali:i.

Dragostea taţii de patrie şi faţă de părintii săi este redată în cuprinsul ur:.ei cărţi poştale şi al unei scrisori, trimic;e
de pe front. Prin cartea poştalii insuflă speranţă. iubiţilor săi
părinţi, înştiinţîndu-i că este sănătos. Le-a trimis şi 880 lei.
pc care să-i întrebuinţeze după cum voiesc, ajutînd-o şi pe
„Lina căci, a rămas s!ngură". Totodată solicită veşti de acasă
şi să-i comunice un<le este Ion.
508
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Sblt. Vasile Irodion

Duşe

Scrisoarea a fost 1rimisă probabil printr-un curier, deoarece Ia sfîrşit poartă data „Făcut în ziua de 3 sept. 1916, sîrnbi'ită ·:Ha 9 d.m." Pe verso, plicul păstrează ca expeditor urmă
toarea însemna.re: „Si:i. se deschidă numai de părintele meu,
Irodion Duşe, din Arcani Gorj".
Conştient de qrenl luptelor şi de surprizele pe care
le
puteau aduce.· zilele următoare vajnicului luptător încorporează în cele trei pagini ale scrisorii, un adevărat testament,
~l că.rui conţinut îl publicăm in întregime;
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, Iubiti

mei

părinti,

Fiindcii r;umn~zet.1 a vr.ut, c.a să-:tni răpună zilele in acest monJidl
rdZb'.>iu, V,J roy nu {iti cu inima s!îşiată. de durere, căci mai aveti c:ne
să
"ă
mingîie snfe„in-;~le-.
Scăpind ·de la primul atac din ziua de 19 August 1916, atac a3upra
muntelui Alion, am crezut de cuviintă ca să-mi exprim a mea dorint:i
cit Limp mai sinl în ,·iii!ă. Dorinta mea este următoarea: Fotografia mea
ca militar să fie nilirită. cit o icoană, închisă în ramă şi geam şi pusă
în oaaie, a~emenec:t s.:i M' dea la fiecare cumnat câte una, tot aşd ele
mare şi tot bine pilslrH.e.' Să se scrie dedesubt „V. I. Duşe sublocotenent
reg. I vânători mort în .1 ăzboiul pentru liberarea fratilor transilvăneni
din anul 1916.
Deasemenea ~ă. se mai mărească şi cite o fotograHe din celelalte
şi ~ă se~ mai dea la cite un prieten al meu.
A~ dori, ca,' după moartea Dv. casa noastră să nu rămâie cu u~ile
închis'!, pentru aceasta cu voia tuturor cumnaţilor să aduceti . aci un
copil de ai lui C1 igoric; :;-ă-1 dati la carte şi să-l căsătoriti aci, sau pe
Nitd c;i fiind >11<1i lllare, ~.ii· i dati o zestre mai bunicică şi s-o· dati dupJ
un om 1.nai tun.
L>ulapului meu cu cărţi să-i puneti geam şi să rămâie pe vec:e aci.
to\i sJ. mă pcmeHo~c!~că. Să potriviti ca la· împărţirea averei să nu he
cei:lrtă, să nu •îdd. lumc·a, zicind că s'a ales praful· de averea D-tale, să-i
împarti Dumneata, Taic::i, cât trăieşti. Să cauti ca pe Grigorie să-l d~s·
curci cin datorii, iasă fot cu voia celorlalti.
Pentru mine <.ă. nu faceţi cheltuieli mari, să dati mai mult .Pentru
binefaceri.
Muica !>ii nu i'lingă, căci asta a fost voinţa lui Dumnezeu. Să I:.u:i
pentru creştere pe CLeoryhe ~i pe Trifon ai lui Grigorie.
Fiul

Dv.

Vasile
Subit.
Făcut

în

reg.
ziua

sîmbătă

vânători

de 7 sept.
ora 9 a.m."

1916

Invătătorul Duşe. a dus cu bărbăţie lupte grele cu ph.1.tonul său pe Valea Jiului, la Merişor, în muntele Şiglăului.
alergind .,din de<rnţ în cleanţ".
După Ofensiva germană din 10 octombrie 1916, dată la
Buliga-Schela, Jiu, sublocotenentul Duşe, în fuga ciil.luluL
străhate satele de pe Valea Jaleşului, leagănul vieţii sale,
îndemnîn<:I: oopulaţia s3 fie liniştită, să nu părăsească locuinţele. „Era ultimul drum în satul copilăriei lui", precizează un
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martor ocular, pentru că întorcîndu-se la unitatea sa, în entuziasmul ajuns la punctul culminant în lupta cu duşmanul
de pe muntele Şigl<lu, cade sub glonţul inamicului, în fata
plutonului său 3 ).
,,Taica", „muica" şi celelalte rude au primit uluiţi trista
veste a despărţirii. Cu părul smuls, lovindu-se cu pumnii în
piept, au sărit peste p;-ăpăstii şi izvoare, din stîncă în stîncă,
la Şiglău, să-l aducă, pentru a-l înmormînta acasă.
Zile între~Ji au căutat bătrînii şi cumnatul Ion, dar .iu
l-au putut identifica. Ar fi fost ultima lor mîngîiere, pe care
la fel a încercat-o consăteanul lor, Bălăveanu, ce şi-a adus
din munte într-un sac, copilul s5.u mort pe cîmpul de onoare,
ingropîndu-1 11 cimitirul din Artani.
Aşadar oasele eroului Vasile Duşe au rămas pentru totdeauna pe muntele Ş1glăul. Din acest munte îşi are originea
pîrîul Sohodol, afluent al Jaleşului, cu care se-ntîlneşte la
,,furcitura apelor" la sud de Cîmpofeni. Amîndouă cîntă, de
o parte şi de alta, amintirea eroilor din satele de peste care
Şi.glăul revarsă lnurii biruinţei naţionale.
Fotogrefia militară a eroului a fost păstrată cu iuultă
~Jrijă şi-nrămatil !ntr-un tablou în adevăr cît o icoană. E c2a
lăsată de el şi pe Ci..lre cu mina lui a scris pe verso :„Fotoqrafiat le. 8. II. 1916 în vîrstă de 21 ani şi 2 luni. Vremea e
înainte şi nu e vremPa sub cîrma omul11i, ci bietul om s1.1b
vreme. Ca semn de dragoste şi iubire pentru cumnatul meu
I. I. Gh. Popescu, îi clb.1 uiesc portretul meu, amintirea zilelor
petrecute în batalionul de Vînători. Doamne! ce va mai reznlta şi din timpurile astea aşa de critice! V.I. Duşe, înv. :;;i
subit., Bistriţa-Mched .. "
Alte două fotourafii ale eroului se mai păstrează în allmrnul familiei. Una în uniforma şcolii normale şi alta milil-ir
fără chipiu, cnnbele fără nici o însemnare.
Casa strămoşeas~ă n-a rămas cu uşile închise. Nepoţ~i
au renovat-o. Pleul ce o protejază şi bolta de vie îi dă un
suflu de tinereţe, deşi ea pare înconvoiată de anii bătrîneţii
şi a multor eveni~nente prin care a trecut. Inăuntru nu mRi
este dulapul cu cărţi. Din tot ce a strîns eroul, a mai răma~
spre amintire o singuru fascicolă din poeziile lui P. Cerna.
tipifrită în 1910, cu însemnare „înv. V. I. Duşe, 1912", şi dou1
lecţii practice intitulate „Fiţi buni cu animalele", cu o încheiere semnată ~coHlreşte:
511
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. .P.ro,p.uoălor, Duşe i. Vasile, 17 .noiembrie l9l2"·.
Si, nu în.tîmj:><Lătar, în· octoml!>rie 1938, revista „lnvă:ţăto
iimil Gcrjene", publica ·un articol care suna aşa: „Un lmvă
ţ~tor

uitat -- Vasile Duşe".
cel ,puţin satul lui nu l-a uitat. Poetul anonim
a1 acesi:u1 s< a creat în jurul său nişte versuri, pe care le
citiim şi noi :
Şi totuşi,

Fr.unză verde lemn ·de sus
Eu m~am dus, :mumă, m-am dus,
Opt zile cu trenu-n sus,
·La Merişor .am ajuns.
Şi acolo cit am stat
Lupte grele s-au mui dat.
Frunză verde
D.uşe cînd a

măr rotat,
comandat,
R.effimfflltul s-a-111'ba rcat
'Şi la luptă a plecl'lt
Jn Ardealul ocupat,
Pe Duşe mi l-a împuşcat.

Să

vii,

mcimă,

să

f'tinlre pietr~ în
Unde-.or fi bra7.ii

mă cati
Ca1paţi,
mai-na·lţi

La cetina bradului

fo dosul
Să

vH,

Siglăulni.
măicuţă, să-T1-;.i

pui,
Trei chite de b·Ltsuioc
Şi-upoi să mii cirrn cu foc
să mi-o pui ;a piept
am fost locotenent.
Una să o pui la mîini
C-am murit pentru rnmâni.
Una să-mi 1Ju.i la picior
Ti-am scos plugul clin obor.

lJna
Că

De acc;.să cînd am plecat,
Zi bună di mi-am luat
De la fraţi. de h smo.ri
De la grădina cu flori.
De la marnă de la tată,
De la fîntîna de pictră !

:112
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Fîntina de piatri:i rt răm.:is aceeaşi. Din ea izvorăşte „Balta
Crucii", ale ci'irei ape trec pe sub costiţa de lîngă casa în
care a trăit Vasile Irodion Duşe.
Jn loc~lul fostei Sr.oli' Normale din Craiova (Velovan).
la intrare sînt săpate numele foştilor elevi ai acestei şcoli,
căzuţi în războiul 1916-1918, printre care figurează şi sublocotenentul V. I. Du.şe.
Şi, fiindcă. mult0 rude, vecini, şi prieteni, ne cer acf'ste
amintiri, luăm ca „muica" de după oglindă, chita de busuioc cu care încadr~m fotografia militară a eroului şi scriem
dedesubt· „V. I. Duşe, sublocotenent regiment I Vînători,
mort în războiul pcntrn eliberarea fraţilor transilvăn0ni din
anul 1916'· şi o dăm ~pre publicare întregii naţiuni.

N

O

T

E:

per~onală pr. I. Gh. Popescu Jupînu, sat. Stroeşti, jucl.
Gorj.
2. „Românismul", Tg . .!in, 22 nov. El! 9, art. Colegului şi Comandantului
V. I. ht~c. P. P. Arcani.
„Revista ln\'il tiito• i~;i Gorjene", nr. 10-11/1938, pg. 22 (Un învă
tă!or uitat -· Va<>ilC' Duşe, de Gr. D. Coiculescu, înv. Sănd.te.şli).
Informatii de înv. Vasile Grama.
3. Sale de moşneni din \'alea Jaleşului, de Vas:Ie Cărăbiş, editura Cn·
iova, pg. 125.

I. Coleclia
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EROI AI SATELOR DIN ClLNIC, PARTIC1PANŢ!
LA LUPTELE PENTRU INDEPENDENŢA ŞI
LIBERTATEA PATRIEI:
VASILE POPESCU

Faptele istorice arată că românii şi strămoşii lor nemit·
lociti din spaţiul carpato-danubiano-pontic, cu o vecli.ime de ·
mai multe ori mile11ar3, au o zbuciumată şi glorioasă istorie.
Noile generaţii ale României socialiste au încorporat în profilul lor spiritual conştiinţa adevărului incontestabil al vechimii, unităţii şi continuităţii neîntrerupte în aceiaşi vatră.
dacică milenari:!. a poporului căruia îi aparţin. Realitatea dovediti:î prin mărturii şi aprecieri de tot felul, evidenţiază cu
claritate fc-ptul de necontestat că paporu:l român, prin stră
moşii săi cei mai: îmlepărtaţj, s... a aflat aici, în spaţiul carpatoctanubiano-pontic, din timpuri imemoria.le.
In şirul evenjmenteior frlndamentale din glodoasa istorie
a poporului român se înscriu, la Ioc de frunte, două mari
momente notărîto.are pentru destinele sa.le, pentru afirmdrea
sa liberă şi independentă în rîndul naţiunilor lumii - cucerirea la 9 mai 1811, a independentei depline de stat a Romaniei, şi Yictoria asupra fascismului la 9 Mai 1945, pe C:ire
o coincidenţă istorică le-a situat în aceeaşi zi de 9 Mai.
Dobîndirea la l) Mai 1877, a independenţei depline de
stat a României, a fost consfinţită prin războiul just, de elibNare, r~iil 1877-18/8. Pe cîmpul de onoare, peste
10.000 de ostaşi romani au pecetluit cu sîngele lor independenta Firii. Se cuvine să arătăm, că mulţi tineri, din satele
comunei Cîlnic, şi-J.u adus cu prisosinţă contribuţia la încheierea victorioasă a războiului, la cucerirea independenţei
depline de stat a României. Informaţiile culese, ca şi documentele c..ie urhivă. ale vremii atestă, participarea a nurnero5i
ostaşi din acest ţinut al Gorjului, dintre care mulţi şi-au dat
viata în luptele 9rele de la Vidin şi Plevna. Printre eroii neamului c1fauţi pe cîmpnl de luptă, în războiul din 1877-1870
cităm pe Dumitraşcu Popescu, Gheorghe Şuitaru, Constantin
Tigăran şi Dumitru Barbonie.
514
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Statul român independent a devenit centrul polarlz:itor
al între~ii nc.tmni române, spre Bucureşti îndreptîndu-se privirile rc1r..[rniior din teritoriile româneşti supuse încă dominaţiei străine „Fără dobindîrca independenţei de stat aprccizează secretarul general al partidului nostru, tovarăşul
Nicola0 Ceauşescu -- România nu ar fi putut să-şi asigure
dezvoltarea şi nu ar fi putut să se afirme din plin atit ca
naţiune cît şi pe plan internaţional".
ln anii cârc au urmat s-au creat condiţii pentru dezvoltarea României moderne, pentru desiivîrşirca unităţii naţio
nale de stat.
Conll;i u1talea, Cd si vechimea poporului, conştiinţa uniti'.itii, ca şi lupta pentru înfăptuirea acesteia, constituie una
din cele mai pre~nilnte realitiiţi care a străbătut Infreaga istorie a poporului român.
Declanşarea primului război mondial. decizia luată de
România de a partic~pa activ la război, alături de Antant;:i
se impune ca un act legitim, justificat istoriceşte, determinat
le1ic de necesitatea desăvîrşirii unităţii stait:ale. Dealtfel, în
convenţia de alianţă încheiată la 4 117 aug. 1916 de România
cu Rusia, Anglia, Franţa şi Italia, Antanta a recunoscut dreptul României de ~-.'>i uni la sfîrşitul războiului toate teritorii-le româneşti. f-entrn aceasta a intrat România în război.
pentru accbla au luptat soldaţii români în trecătorile Carpaţilor, pe Jiu şi pc Olt, în Dobrogea, pe Argeş, în campania
clin 1916, ori la l\1ări::işti, Mărăşeşti şi Oituz în vara anului
1917.
Perticipînd la război pentru cauza naţională, comuna
Cîlnic a dat un greu tribut de sînge pe fronturile de luptă.
Din numărul de 301 participanţi la război, 86 şi-au dat viaţa,
in cinstea ]or, în fiecare sat s-au ridicat monumente care atestă
veneraţi<' şi respect fată de eroii neamului, în faţa cărora cu
deplin rP~pect ne înclinăm.
Distrugerile imense, pierderile de vieţi omeneşti, lipsurile şi sufcrintele provocate de ocuparea vremelnică de
către trapele qermane a o parte din teritoriul pait:riei noastre
au determinat o creştere a luptei de rezistenţă impotriYa
ocupanţilor. Este demnă de remarcat iniţiativa locuitorului
Al0.xnndru M. Dondera, cunoscut în comună sub numele de
Alexandru lui Mihai, care în 1917 a protejat pe învăţătorul
Victor Popescu de la Valea cu Apă, ce lupta împotriva ocupaţiei nemţeşti. Deşi cunoştea locul de adăpostire al acestui
tnvăţ;itor, Alexandru Dondera, giisindu-se în faţa patrulet
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

515

germane, pentru a fi executat, a negat totul şi la insistenţa
şi protestele femeilor, copiilor şi bătrînilor ce au fost adunaţi
in fata şcolii. a putut fi pus în libertate.
La 8 \foi 1921. pe temelia României reîntregite s-a făurit
Partidul Comunist Român, care şi-a asumat misiunea istorică
de a apăr;1 interesele naţiona1le, independenţa şi suveranitatea
tării, şi totodată, de o. lichida asuprirea şi exploatarea, de a
reotliza o soc:etate a dreptăţii sociale şi naţionale, societ:ttea
socialisti.i.
Anii de pace după primul război mondial au fost înlunectlţi, chidr de la început, de apariţia fascismului într-o serie
ele state din Europa. Orizontul vieţii interna.ţionale a fost
întunecat de instaurarea la cîrma Germaniei a fascism•1lui
hitlerist. Aceasta a constituit o gravă ameninţare pentru
pacea şi secruitatea europeană, pentru integritatea statelor
naţiona10::·. pentru pacea şi independenta popoarelor.
Dorinţa de ex.pan:;.·iune a Germaniei hitleriste de a cuceri
şi domina ţările europene a dus la declanşarea celuii de-al
2-lea r!:izboi moncilal, în care România, sub dictatura militară a lui Antonescu şi sub presiunea gărzilor legionare de
lip fascist a fost atrasu în război, peste voinţa maselor populare şi cercurilor progresiste, împotriva Uniunii Sovietice
unde zeci de tineri di.a satele comunei Cîlnic şi-au dat via.la.
lmpingert>a României în războiul antisovietic a du.s la adînci
nemulţumiri şi frarnî.ntări în rîndui;ile ţărănimii muncito:ire,
lovită de concentrtî.ri şi rechiziţii. Ţăranul Mogoş Ion din
satul Pinoasa, cu o proprietate de 0,75 ha., tată a două fete
mici, a refuzat să (•:..::ecute ordinul de mobilizare şi a sta~
fugit pri11 păduri timp. de 9 luni de zile după car.e a fost
prins şi trimis cu forţ3. în război, unde şi-a pierdut viaţa ia
iarna anului 19,13.
Prin înfap tui rea Yictorioasă a revoluţiei de eliberare socială şi naţionalil, ant:fascistă şi antiimperiaHstă din august
1944, poporul nostru s-a angajat cu întrega armată, cu toate
forţele sal0 ;nateriale şi umane alături de armata sovieticâ, de
întreaga coc;.liţie antifascistă, în războiul antihitlerist, pînă
la înfrîngerea definitivă a Germaniei naziste. Exprimînd voinţa şi hotă1îrea de luptă a poporului, întreaga armată românti.
în care se găseau înrolaţi şi cetăţeni din comuna Cîlnic, a
luptat cu vitejie pentru izgonirea trupelor hitleriste de pe
teritoriul ţării.
Din satele comunei Cîlnic, la războiul antihitlerist au
Inat pC!rtc• 386 ostaşi dintre care 9 ostaşi şi 3 ofiţeri au fost

5H1
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înrolaţi în diviziile Tudor V1adimirescu şi Horia, Cloşca ş!
Crişan. Şi-au

dat viata în luptele grele de la Turda, Oraded,
Tisa, Budapesta .;;i namţii Tatra 67 ostaşi, printre care se
numără : Văduva Cheorghe, maior, Isar Nicolae, Negrea [on,
Pirvulescu C-tin-Diaă, Ciocîrlie Gh. Gheorghe, Ciocîrlie Nicolae -- învăţiilori, ofiţeri şi ostaşii Mocioi Aurel, Ioviţoin
Gh., J\focioi N. Ion. l';;tfon C-tin, fraţii Ion şi Gh. Ciocîrlie. In
prezent 0·;: de foşti luptători poarUl. insigna de „Veteran c:J
r~izboiului <rnlifascisL '.
Aspir.1t1ile fandamentale cu care s-a identificat poporul
rom5o d(!·a iungul lhuciumatci sale istorii, dorinţa sa de a fi
liber, independent ~i suveran, de a trăi in deplină unit-!le
aveau sd. cc:pete c;ldev:{ratele dimensiuni, cu rezonanţe internatlonale, care abia c:iu putut fi întrevăzute ele cele mai vizionare minţi ale trecutului nostru, în epoca inaugurată d~~
revoluţia de elib2rare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialisUi care a cle&chis calea înfăptuirii revoluţiei democratice, a revoluţiei socialiste şi construirii societăţii socialiste.
lnvăţăr1intele <rn:lor premergători şi ai anilor celui de 111
2-lea r~izboi mondial citeslă cu putere că astăzi trebuie dusă
o lupUi. suninută pentru dezarmare, şi, în primul rînd, pentru
dezarmare nucleară. Trebuie r~spinsă cu fermitate activit:itea
cercurilor reacţionare, neofasciste ce propagă fascismul. ura
între popoare. <1niicomunismul. „Trebuie să tragem tonte
învilţăminlclp -· subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu să facem totul pcn'.ru a nu se mai repeta, în nici o ţară, dictatura fascistă, pentru a asigura libertăţile democratice ale
popoarelor. c~replul lor de dezvoltare liberă, independentă.".
Vocaţia libe:rti:iţii, independenţei, a solidarităţii paşnice
pe care poporul romf1n şi-a manifestat-o permanent, este pusii
în zilele noastre în valoare mai pregnant ca oricînd.
Poporul român ac.:tionează strîns unit în jurul partidului
al srcretaruh1i srtu general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
pentru înfiiµtirea mfo~eţclor obiective stabilite de Conqresul
al XIII-len şi Conferinţa Naţională ale partidului şi îşi reafirmă hot~.i~irea de a lupta şi în viitor cu aceeaşi consecventă
pentru ~ăurire.1 unei lumi eliberate de spectrul războaielor.
o lume a colabor.1ni, păcii şi progresului·
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