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Contrjbuţii

la cunoaşterea culturii

Verbicioara din judeţul Gorj
GHEORGHE CALOTOIU
Teritoriul judeţului Gorj a constituit în epoca bronzului
„ma din zonele intens locuite de purtătorii C"Ulturii Verbicioa·
ra. Vestigii arheologice specifice, care aduc noi date privind
aiceastă cultură, au fost descoperite în mai multe puncte.
ln punotul „Poarta Luncii" pe teritoriul satului Vierşani,
comuna Jupâneşti au fost efectuale descoperiri arheologice
din epoca bronzului- Descoperiri a·rheologice s-au făcut · pe
lotul agricol al ţăranului Sîrbu Constantin din acest sat. Datorită prezenţei culturilor agricole, iniţial a fos:t trasată o
secţiune la limita extremă a zonei unde se găseau fragmente
ceramice sroase la suprafaţă de arăturile agricole. Secţiunea
orientatI1 est-vest cu o lungime de 10 X 2 m avea să surprindă la o adâncime de 0,95 m la extremitatea vestică un bordei ci2iirr.ita1 de un strat de li.pitură. 1n interiorul acestuia
s-a găsit 6 vatră de foc cu dimensiunile de 0,65 cm, iar pe
vatră au fost aşezate un suport de frigare şi un topor de
piatră fragmentară. Orientarea bordeiului cât. şi a vetrei ·de
formă dreptunghiulară era perpendiculară pe traiectul sec1

ţiunii.

. După strângere.a recoltei, la circa 12 m nord-est de prima secţiune, a fost practicată o nouă secţiune cu dimensiunile Je 12 m X 2 m cu orientarea est-vest. Stratul de eul-
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tură arheologică ; _apărut în jurul adâncimii de 24 ·cm avfmd

o grosime relativ uniformă de 0,25 m cu excepţia unei gropi
menajere a >Cărei limită inte.riară coboară până la 0,70 rn.
Odată cu dezvelirea stratului de cultură am putut constata
în primele 10 carouri, .acolo unde plugul nu a intervenit în
modificarea situaţiei un bogat material arheologic ceramic
fragmentar.
Stratigrafia secţiuni o putem generaliza dealtfel întregii aşezări şi aceasta este următoarea : O - 0,24 m strat arabil
vegetal ; 0,24 - 0,52 m nivel cu material arheologic de cuJoare brun-negricios cu pete de cărbune. Sub adâncimea de
0,52 m apare un pământ argilos de culoare maroniu-gălbuie,
steril din punct de vedere arheologic.
1n secţhmea S 2 la extremitatea estică în C 1 - 2 a fost
descoperită o groapă menajeră în care pe lângă multe fragmente ceramice se găseau numeroase oase de animale (special bovidee). Tot în S 11, C 6-7-8 a fost dezvelHă o locuinţă
de suprafaţă slab conservată ale cărui dimensiuni nu au putut fi stabilite. Vatra locuinţei era formată dintr-un strat
subţire de pământ -ars şi netezit cu dimensiunile de 0,45 m
X 0,57 m. ~ot în această locuinţă s-au descoperit fragmente
de chirpic, multe fragmente ceramice şi un topor de piatră
fragmentar. In C 10 au fost surprinse urmele unei a~te locuinţe d€ suprafaţă, care a fost conservati'1 precar. La adâncimea de 0,25 m în partea de nord a acestei locuinţe a fost
descoperită o fusaiolă rotundă care a fost folosită la un răz
boi de ţesut.
La extremita,tea vestică a secţiuni S 2 a fost trasată o
casetă cu dimensiunile de 8 m X n m cu un martor central
de 0,50 m. Apr,oape de latura nordică la adâncime de 0,34 m
a fost dezvelita o altă locuinţă dP. suprafaţă cu numeroase
urme de chirpic. Tot o locuinţă de suprafaţă a fost descoperită în irriecli•ata a;Jro.piere a ,cenfru!ui o:isetei. Pe un strat subţire de lipitură cu dimensiunile de 3,65 m X 2,95 m ·se aflau
di&puse fragmente de la un vas ma-re d:e provizii cu butoni şi
brâuri alveolate cât şi fragmente de la un topor de piatră.
Tot aici s-au găsit o seceră de piatră şi oase de bovidee. Pe
întreaga suprafaţ<:'l a casetei au fost descoperite fragmente
ceramice, urme de cărbune Şi fragm~nte oot~ologice. Paralel rn aeeastă casetă au mai fost trasate două sectiuni S III
si S IV unde au fost descoperite câteva locuinţe ·de supra-
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faţă, însă foarte slab conservate, in care s-a găsit un bogat
rnarenal ceramic.
Ceramica descoperi tă la Vit:>.rş,ani-J upân o-şti este bogată
şi variată. O primă categorie grupează vasele de dimensiuni
i;rnri, dar şi' mijlocii, cu pereţii relativ groşi lucrate dintr-o
pastă cat'-e conţrne în amestec lutul cu mult nisip şi pietriş
sfărâmat. O altă categorie o formează recipientele de
dimensiuni mijlocii şi mai rar mici, lucrate cu aceiaşi degresanţi, dar dozaţi într-o proporţie st·nsibil redusă, lutul curat
tiind intr-o proporţie mai mare. Categoria cea mai bogată_
LSle ceramica ce cuprinde vase lucrate din pastă fină de
m~::i dimensiuni de culoare neagră-cenuşie, cu lutul , foart2
bine ales de impurităţi, şi uneori cu paiete de micii.
Procedeele de realizare a decorului a.u fos.t următoarele :
br{wl, proeminenţe, pastile, reliefuri organic obţinute (prol,mirienţe) şi îndeosebi tehnica ornamen1tării prin. indzii,
împunsături, hnpresiuni, striuri.
Brâiele alveolate şi crestate sunt dispuse în e:x. terior
s-au pe umerii vaselor (fig. 1/1, 2).
.
In categoria ornamentelor obţinute în tehnica inciziei
.pastei intră în mare proporţie ceramica descoperită la Vi.ur~c1ni (fig. 4/8).
ln descoperi.1lile arheologice ide la Vierş.an~-Jupâneşti
pot fi precizate următoarele tipuri de vase fie întregibile
~au fragmentare: vase de mărime mijlocie, cu corp globuh11·, castroane cu corpul arcuit bitronconic de dimensiuni
mijlo:H şi miq lucrate din pastă fină, avâ~d partea· supen~1or a mai scundă decât cea inferioară (fig. 10/7).
S-au mai descoperit cupe cu picior scund tronconic adâncit concay în interior la partea inferioară (fig. 9/2.3 Pl. II 2),
capace mici s-au de mărime mijlocie lucrate din pastit cărămizi~ cu corp tronconic (fig. 6/6 şi 4/2) Alt tip de vas o constitue fr<igmente sub formă de tigaie cu baza dreaptă, din
pastă compactă cu o mănuşă în bandă pe partea laterală
a vas.ului (fig. 2/2), fragmente de strecurători de culoare
cenuşie şi multe fragmente de cănuţe cu corpul globular cu
una sau două torţi,
Prezentăm principalele .ornamente de pe vasele fragment;_ire des-coperite în staţiunea arheologidl de la Vierşani-Ju
p:.1neşti. Fragment de vas sub formă de cănuţă, de culoare
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ci;i'<\lhizie din pastă bine aieasă de impurităţi având ca ot'·
iwmente sub buză două ~anţuri paralele incizate, iar pe corp
sunt trei triunghiuri isoscele cu vârful în sus incizate paralele între ele. Aceste triunghiuri sunt înca·drale în partea sup..._rioară şi inferioară de câte ur registru cu două linii.
Perete de vas de culoare neagră din pastă compactă, având ca ornamente pe suprafaţa peretelui două şiruri de incizii paralele-meandre dispuse în semicerc De o parte şi
ana sunt două dreptunghiuri construite din incizii -meandreime:rsectate de un al trt:ilea pe mijloc. Sub buză sunt trei şi
ruri de inCizii dispuse orizontal. Pe centrul peretelui este o
tuarţă ruptă din vechime (fig. 8/3 Pl. 1/5).
Fragment de cănuţă de culoare neagră din pastă comp:ictă, care are pe toartă un buton terminal, iar ca ornamente arc pc pântec incizate două triunghiuri haşurate sub forL' :l. de clepsidr[1 (Pl. 1/8 ).
Fund de vas din pastă neagră bine aleasă de impurităţi,
cu fundul inelar având ca ornamente triunghiuri incizate haşurate. Acestea sunt încaelraţ<:'. ele câte patru linii paralele de
o parte şi de alta pe vertkală. La partea inferioară sunt patru lL.ii orizontale paralele. Perete de vas din pastă neagră
::tVând incjzate trei triunghiuri cu vârful în sus haşurate <fig.
6/5, PI. V). Alt fragment de perete de vas din pastă compac1,-1 ce are ca ornament triunghiuri haşurate ou vârful în sus
punctate pe centru. Fragment din perete de vas cu buza evazată, sub ea fiind patru linii mea111drice din care două dispuse în semicerc. Sub acestea este un şir de împunsături
succesive. Tot pe pântec se află o te>rtiţă păstrată fragmentar.
J.'ragment de vas cu toartă în bandă cu buton termin.al având
pc pântec un ornament cimpus din două şiruri cte împunsături succesive dispuse vC'rtical ele o parte şi de alta a torţii. (fig. 10/3). Perete de vas din pastă neagră cu un mâner
nipt din vechime, având ca ornament un meandru sub forma literei „U". Perete de vas din pastă cărămizie· cu urme
de arsură secundară, ornamentarea constând din trei linii
para'.ele orizontale din care pornesc trei linii vertica.le. La
centru este o p•arte dintr-un romb haşurat. Perete de V.JS cu
lmza dreaptă pe care sunt incizate trei triunghiuri cu vârful în sus, sub ele <Jă·sindu-se două benzi orizontale formate din
cinci şiruri de împunsături. Perete de vas din pastă neagră,
10
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Cr_,mpadă având ca ornamente iinii orizontaie sub care se
un şir de împunsături, sub acestea se găses.c dispuse şi
r uri de linii orizontale din care pornesc triunghiuri haşurate
în reţea. TTn alt fragment de cănuţă cu toarta uşor inălţ.ată
dvând ca ornamente sub buză două triunghiuri haşurate
dispuse orizontal cu vârful în jos (fig. 4/7). Fragment perete de vas de culoare cărămizie din pastă compactă decorată
cu linii orizontale paralele încadrate de două rânduri de spirale fugătoare. Fragment cănuţă cu toarta din pasti1 cără
mizie bine aleasă de impurităţi avcînd sub buză două linii
orizontale paralele, iar la baza mediană a vasului sunt dispuse concentric alte două linii.
Perete de vas din pastă neagră, compacte'! cu buza vasului uşor evazată, iar sub ea ca orr.amente sunt multe împunsături suqcesive sub forma unui şir. Sub aceste şase şiruri
de linii incizate orizontale de impresiuni se află două, semicercuri incizate.
Fragment de cănuţă cu buza evazată cu toarta uşor
supraînălţată cu o proeminenţă conică. Sub toartă se află ca
ornament un cerc mic incizat, iar pe pântecul vasului o incizie verticală.
Fragment de cană din pastă neagră compactă cu toarta în
bandi1 cu o proeminenţă organică rotundă. Fragmente de că
nuţe cu torţi!e uşor supraînălţate din pastă bine aleasă de
impurităţii. de culoare neagră (fiq. 1O/4,6). Toartă de cană
din pastă neagră compactă, cu o proeminenţă sub formă de
ere.astă având ca ornamente de o parte şi de alta a proemine:1te câte patru linii incizate orizontal. i,ar pe corpul toartei un şir de romburi haşurate dispuse vertical terminate cu
un triunghi incizat în interior. (fig. 8/1). :to.artă din pastă
neagră cu o proeminenţă circulară organică, încadrată de
trei cercuri concentrice. Pe toartă sunt ornamentate, trei
romburi haşurate dispuse vertical. Pe rombul din mijloc sunt
două cerculeţe dispuse lateral la unghiurile rombului (fig.
8/2, PI. I/8). Perete de vas din pastă compactă, având ca
01 namente sub buză două linii verticale, iar în apropierea
acestora este un semk€rc cu haşuri interioare. Fragment de
strac:hină cu umeri rotunjiţi· şi marginea în colţuri având o
toartă pe umăr. Pe gât apare o bandă orizontală executată
din împunsături suc~esive, iar pe maraine~ vasu'.ui un şir de
află
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lriuhghiul'i l'.:1.i haşuri verticale incizale. Sub banda orizon~
t11la d.par doua reg1sne dispuse orizontal, incizate, iar c..te o
!Jc:in.e ş 1 de alta a tortiţei sunt incizate două linii verticdle,
w.· de partea ceală1alta sunt şiruri de linii orizontale indzate (fig. 8/4, Pl. lll/oJ. Fragmr.ut de vas cu umerii rotunjiţi
cu ma.rgmea puţin riC.11cată. Corpul vasului este ornamentat
cu benzi spira1ice, alcatu1te din linii realizate succesiv prin
impunsătun. Pe gal apare o bandă orizontală din_ linii incizate, iar de o pane ş1 de alta două şiruri de împunsături
SU(;(:esive. Pe marginea vasului este un şir de triunghiuri ·cu
ha~uri verticale incizat~ (fig. 5/2, Pl. II/6). Fragment de vas
cu buza in colţuri, având ca ornamente trei benzi alcătuite
din şiruq de şenţuleţe, cele de margine terminate ou semicercuri. Pe gât sunt patru şenţuleţe orizontale, iar sub acestea o tortiţă incadrat~1 de un şir de benzi sub forma unui
pătrat, iar de o .parte şi de alta be11zi incizate -meandre- sub
10rmă de cifră opt culcat. Sub aceste registre este un şir de
impunsătuq (fig. 3/1 Pl. II/3). 1 Fragment de vas cu buza în
colţuri dvând ca ornament două triunghiuri din benzi indza~ şi benzi circulare dispuse pe margine, iar pe gât benzi
orizontale şi sub acestea trei triunghiuri cu vârful în jos.
Peretele prezintă două proeminenţe mici, iar lângă acestea
incizat un meandru în zig-zag, sub proeminenţe este incizat
un pătrat haşurat, iar lângă acesta sunt trei triunghiuq cu
vărful în sus haşurat (fig. 1114, PI. 11/1). Cupă fragmentară
din pastă compactă de culoare cenuşie, pe· suport sunt ornamentate două şiruri de împunsături succesive, iar pe corp
este un alt şir de împunsături, iar în partea superioară a
corpu'.ui apare un şir cte romburi cu incizii în reţea (fig. 9/3).
Cupă fragmentară din pastă de culo.are cenuşie cu piciorul
sub formă circulară cu patru spaţii „ferestre", cu incizii verticale de o parte şi de alta, iar în partea superioară şi inferioară a acestora sunt câte două şiruri de linii circulare.
Pe pântec se poale observa o tortiţă ruptă din vechime, iar
ca ornamf-nte un triunghi' incizat cu vârfurile unite cu haşuri (fig. H/2, PI. II/2). Fragmene de cup{1 cu picior tronconic (se păstrează baza şi o parte din corp). Pe picior sunt câteva grupuri de incizii (câte cinci) a câte trei incizii verticale,
iar acestea find secţionate de o incizie verticală mai pronunţată. Fragment de perete de vas din pastă neagră bine
aleasă de impurităţi, având ca ornamente romburi haşurate
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dispuse vertical, iar sub aceste linii orizontale drepte. Din
aceste şlruri de linii por.rK~sc fas:::kole care formriază cercuri
dispus~ concentric (iig. 7/4, Pl. V). Fragment ceramic dintr-un perete de vas care are ca ornamente câteva llnii orizontale din care pornesc două fas~icole de linii ce formează
dou<1 spirale concentrice. Fragment de vas cu buza dreaptă
cu un şir de incizii sub margine, având dou[1 şiruri de meandre sub formă .de zig- zag şi un dreptunghi <fig. 5 I 4). Fragment de vas din pastc'.'1 neagr[1 compaetC1 care are ca orn-0ment
pe margine un triunghi cu vârful în sus, iar sub acestea sunt
ciouci linii paralele orizontale. Pe pântec vasul are incizate
clc..uă meandre dreptunghiulare formate din linii incizate (fig.
8/ 5, Pl. 1/7). Fragmene de vas de dimensiuni mici cu o lini~ circulară sub margine, sub aceast-0 sunt dispuse ornamente
sub formă de meandre (fig. 3/4). Fragment ceramtc din pastă
nE'agră, compactă din perete de vas având ca . ornament incizii circulare ş: dou[1 şiruri de linii longitudinale paralele
haşurate' dispuse ra<li.Jl p~ ccrz:~ui (fiq. 6/3). Fragment ele vas
format clin perete cu buză evazată şi marginea rotundă din
pastă neagră, iar pe pântec sunt caneluri verticale ; ca ornament sunt două linii paralele incizate cli.Si;JUSC în v.J.J. iar
sub acesta sunt cinci semicercuri cu deschiderea în jos pe
care pornesc caneluri verticale.
Fragment de va5 din perete din pastă compadă neagră
având la centru un buton (motivul soarelui) din care pornesc cinci triunghiuri ha~urate (fig. 6/4). Perete de vas de
culoare neagră care are ca ·ornament două triunghiuri haşu
rate cu vârful în jos din care pornesc trei linii incizate dispuse oblic (fig. 6/ 1). Perete de vas din pastă neagră cuprinzând o buză de vas uşor evazată. Sub buză sunt multe împunsături succesive sub forma unui şir, iar sub a':esta sunt
sase linii incizate dispuse orizonta] de impresiuni diferite.
In limita inferioară a fragmentelor esle incizat un cerculeţ
cu un punct în centru. Perete de vas ct1 profilul uşor bombat.
având ca ornamente sub margine trei rânduri de imţiresiuni
orizontale şi paralele- Din acestea pornes~ câte două benzi
în di.agonală a câte trei linii incizate formând triunghiuri,
în fiecare triunghi. este dispus Ia centru câte un cerc în care
sunt mai multe cercuri concentrice (fig. 3/3). Fragment de
perete de vas din pastă neagră bine aleasă de impurităţi aV<înd ca ornamente romburi haşurate dispuse vertical, iar
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sub acestea patru linii incizate orizontale drepte. Cin aceste
linii pornesc fascicole care formează cercuri dispus-e concentric. Perete de vas de culoare cărămizie din pastă compactă
de(;orată cu linii orizontale paralele, încadrate de două grupuri de spirale fugătoare. Fragment cănuţă cu toartă din
pastă cărămizie bine aleasă de impurităti având ca ornament
sub buză două linii paralele, iar Ia baz'a' vasului sunt dispuse concentric alte două linii paralele. Intre aceste şiruri de linii sunt două triunghiuri cu vârful în sus cu irn::izii interioare.
In interior, vasul prezintă urme d<-< arsură secundară. !năl
ţimea cănuţei este de 6,8 cm (PI. J.I/ 4). Fragment de cănuţă
cu toartă ruptă din vochime cu buza uşor evazată, având ca
ornamente un triunghi haşurat, iar sub aceasta o bandf1 oblică haşurată, sub aceasta este dispus un şir d-e împunsături
succesiv::- dispuse orizontal.
./
Pântec de vas din pastă de culoare neagr[1, compoziţia
decorativă consta în dispunerea pe pântec a două benzi paralele care includ haşuri simetrice peste care s-a trasat o linie
în zig-z,ag. Sub acestea sunt dispu~ două spirale concentrice
care pornesc chiar din metopă (Pl. III/2). :J'oartă de Ia cănu
ţă care are incizat un ti iunghi ha~urat spre baza torţii (PI.
I/8,b). Toartă şi pprcte dC' la o cănuţă din pastă compactă ele
culoare neagră. Toarta este trasată din buză şi uşor supraînălţată, având ca ornament o linie incizată care o înconjaară pe aceasta. Fragment de perete de vas având ca ornament
unghiuri haşurate cu vârful în sus. Un alt fragment ceramic
provine de la peretele unui vas din pastă fină, având suprafaţa de culoare cenuşie în care sclipesc paiete fine de mică.
Corpul acestui vas este ornamentat în partea superioară cu
patru linii meandrice, din care două ca nişte semicercuri.
Le1 partea inferioară a acestuia este un şir orizontal de împunsături succesive. Fragment de toartă de ceaşcă ruptă din vechime în bandă din pastă neagră bine aleasă de impurităţi.
De o parte şi de alta a torţii sunt două benzi a câte patru şi
ruri paralele -executat în tehnica împunsăturilor succesive
(fig. 11/5, Pl. III/fi). Fragment ce provine de Ia o strachin[1
din past8. cenuşie cu o tortiţă sub buză. Ca ornament are pe
pântec un romb haşurat. Fragment de vas cu corpul uşor
bombat din pastă neagră bine aleast de impurităţi, având
sub margine două şiruri de linii paralele incizate. Sub aces14
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tea sunt două romburi haşurate. Tan~ienţial cu unghiurile
I·aterale pornesc câte două linii incizate din fiecare romb m
direcţie verticală (fig. 11I2). Fragment de la un castron din
rasfa cărămizie ornamentată sub buză cu două linii orizontale paralel incizate, iar sub a doua linie sunt patru triunghiuri haşura'te cu vârful în jos, iar sub a.c~.astă o linie în
zig-zag. Registrul se termină cu trei triunghiuri mai mari
haşur.ate cu vârful în sus.
Perete de vas cu o tortiţ21 di:, pastă neagră compactă,
sub buz21 are ca ornament un romb cu haşuri, iar sub acestea sunt mai multe cerculeţe concentrice (fig. 9/1). Mai trebuie amintit un fragment de vas din aceeaşi pastă care are
incizat un romb cu mai mult2 haşuri din care trei foarte
pronunţate (fig. 9/4).
Strachină fragmentară cu baza inelară din pastă neagră com,'Jadă. care nu arc ornamer;tc (fig. 10/7). Perete dr.
vas din past21 neagră compactă bine a~easă de impurităţi,
având oa ornament o bandă jncizal5 orizonl.1lă din care ple<>
că t rc>i benzi orizon tal-e haşura te. Din una clin ele
porne~.c
oblic alte două benzi terminate cu cercuri concentrice (fig.
11/1). Pen~te ele vas din pastă neagră, având ca ornament
două benzi incizate circulare. PereJP. de vas din pastă cenuşie
compactă cu buza uşor evazată având ca ornamete sub buză
trei linii incizate orizontale, paralele, iar sub acestea trei spira!e fug[1toare (Pl. 1/2,a)· Perete de vas bitronconic din past21
compa'..'tă de culoare neagră cu buza uş-0r evazată, iar sub buză are incizii paralele dispuse orizontal şi sub aceasta se gă
ses:: romburi haşupale. Pe pântec este un fragment de ghirbandă cu îmnunsături dis.puse> concrntri.c şi o bandă cu trei
şiruri dispus~ concentric, iar în interiorul cercului sunt benzi ci; câte-trei linii dispuse nurarlelc> c·chi-lic;11.nl intr{' c>!f>.
Fragment de cană din pastă neagră cu toarta uş::ir supraînălţată cu o proeminenţă pe ea sub forma unei creste. Pe
pânte~l cănuţei este ornamentat un şir de triunghiuri cu
vârful în sus haşurat în reţea fiq. 3/2 Pl. J/4). Fr.1qment ctc vas
din pastă cenuşie, având ca ornament trei triunghiuri cu
vârful în sus haşurate. iar sub acestea linii în bandă incizate dispuse oriz-0ntal. Pe pântec e~t~ o tortiţă mică, iar sub
ea se află un şir de linii incizate dispuse tot orizontal (fig.
11 /3). La Vierşani-Jupâneşti s-au descoperit şi fragmente de
15
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capace de form;1 pătrată având delimitările şnuruite pe marg'.ne. ln partea superioară au câte un şir de puncte adâncite
oispuse cir{:ular (fig. 1)/6). Un g,lt fragment de capac sub
fonnă de tr.unchi de con are mai multe perforaţii în partea
superioară (fig. 4/2).
In a;ceiaşi aşezare de la Vicrşan.i s-au ~iăsit două fusoia:c,
prima su!J formă conică cu înălţimea de 2,40 cm, cu urme do
arsură secundară (fig. 12/3-4). Al doilea exemplar are o formă mai aplatizată, concavă confecţionaU1 din pastă fină cu
diametrul de 4,6J cm (fig. 12 / 4-5 ).
Mai trebuie rema1Tat faptul c;L în bordeiul S I s-a descop::-ri L un·suport ele friqarc (căţel de vatră) ele formă trapezoidală (fig. 12/ 11) cu dimensiunile ele: 23,6 cm şi baza ci·.~ 1280
cm X 13,40 cm. ln partea superioară are o perforaţie şi două
incizii. Lângă suportul de frigare s-a descoperit un fragment
de topor clin piatră şlefuită (fig. li/7) de culoare neagră datoril<:i arsurii, cu dimensiunile de 8 cm X G,2 cm. Aceste obie2t~ au fost aşezate pe valra bordeiului.
In locuinţa cercPtată în S II a fost dcs.rnperil un topor
ciocan (fig. 12/1) de form;1 circulară bine şlefuit (se păstrea
ză jumMale), lângă el s-a descoperit şi dopul scos pentru tulm: de înmănUŞiffC' (fiq. 12/7). în ·ac·c:-eaşi locuinţă a fost clescop"ri'ă şi o sc:-ceră ele piatră cu dinwnsiunilt> ele 11.:1 cm X
5,40 cm. alături de câteva lamek d<' sile".:. Toi clin zona :1ş 1
z;irii un sătean a descoperit în anii lrecuţi un celt de bronz
(fig. 12/10). Toporul de bronz este un exemplar cu ~aura de
inm<'inuşare ovală, având o bordur~1 în relief, de la cu re porneşte o tortiţă. Suprafeţele mari sunt plane. Pe suprafeţele
lateral·' sunt schiţatP î:1 partl'a su;wrioari'\ câte clouă triun-.
qhiuri. Celtul ele lri Viers.ani JunA1wsti ar0 au1loqii cu cPl·
tu' ele la C::>păcelul şi Vulture5ti'.! datatL' în sec. XIV î.c.n.
Dup:1 prezentarea materialului arheologic descoperit în
asezare.a ele la Vierşani-Jupâneşti se impun câteva concluzii :
· - Se remarcă în mod deosebit ceştile cu corpul relativ
globular, gât scurt şi o toartă sau mai rar cu două to_rti supraîntilţate cu secţiunea ovală sau în bandă, având une]p cazuri în partea superioară un bulon sau o creastă. Aceste vase
au fundul profilat în fprmă de pie<lestal sau inelar.
- S-au descoperit vase de dimensiuni mici şi mijlocii
cu f2"aura ovală şi corpul globular şi cel mai adesea cu două
torţi şi fundul inelar.
...

16
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- In seria castroanelor descoperite unele sunt emisferice, altele cu corpul arcuit, dar având marginea puţin înaltă, tronconică fie trasă în afară, fie invazată. O parte din ul1imul tiip de castroane are câte două torţi laterale.
- Ceramica grosolană cuprinde vase mari de provizii cu
corpul bombat, cu gâtul terminat e:u buza evazată şi recipiente cu corpul tronconic cu torţi verticale masive·
aMotivele decorative constatate pe ceramica de la Vierşani-Jupâneşti sunt specifke culturii Verbicioara IV: liniile
orizontale drepte, banda haşurată în reţea, zLg-zagul orizontal
multiplicat, spiralele fugătoare, fascicole grupate în metope
sau frize, motive în formă de S, realizat.e simplu, dublu şi dispuse în şir sau lanţ cu capetele îmbinate, cercuri cu câmpul
haşurat ori dispuse concentric, 'triunghiuri haşurate dispuse
în şir orizonal cu virgl.lle în sus unqhiuri aşezate izolat ori în
şiruri orizontale sau verticale, motivate meandrice, cercuri
sola~e.

Celtul do brnnz de la Vierşani Ju'lJâneşti este asemănător
.seriei Uriu-Domăneşti, iar ceramica este specifică culturii
Verbi1cioara IV, dar cu frecvente influente ale culturii GârLi
I'-1ar0 (vasele cu contur pătrat).
Descoperiri arheologice de cultura Verbicioara, pe teritoriul Goriului din faza finală :;unt cele ţte la Călugărent;'
Baia de Fier, 4 Ceplea Broşteni," Socu şi Polovragi.
In anii trecuti Muzeul judeteean Gorj a effictuat un sondaj
arheoloqic în Câmpul lui Bâcu 6 -Teleştii de Sus unde s-au
descoperit materiale arheologice specifice culturil Verbicioara
faza IV şi V.
In acelaşi oontext arheologic s-au descoperit şi câteva
fragmente ceramice aparţinând de cultura Gârla Mare intre
care un fragment ele toartă triunghiulară în secţiune de culoare cenuşie, din pastă bine a1easă de impurităţi prevăzută în
partea superioară cu un buton circular înconjurat de uri şir
de puncte încrustate în alb. Tot pe toartă sunt incizate trei
triunghiuri haşurate din care două au· în vârfuri câte un
cerc.
Acest fragment ceramic aparţine culturii Gârla Mare IV
(fig. 13/1). S-a mai descoperit un perete de vas din pastă compactă de culoare cenuşie având ca ornament două linii orizontale paralele incizate sub buzi'J.. Din a două linie orizontală pornesc trei linii verticale Şi o linie punctată, lângă a17
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ceasta se află incizată o altă linie verticală (fig. 13/ 2)· Fragment ceramic de culoare cărămizie ornamentată cu două linii
orizontale din ca·re pornesa câte trei linii incizate .a· cB.te două
grupe dispuse vertical (fig. 13/6). Fragment de cănuţă cu
toartă de culoare cărămizie din pastă care are ca degresant
nisipul şi pieitricelele mici (fig. 15/6).
Fragmente ceramioe de la pereţi de vase cu ornamente
şnuruite din pastă ca:re are în compoziţie pietricele şi ~i
pul granulos (fig. 13/4-7). Fragment de cupă de culoare roşiatică din pastă bine aleasă de impurităţi (fig. 15/5). De asemenea s-au descoperit to1tiţe apucători din pastă cărămi
zie având ca degresant nisipul gre.nulos (fig. 1.3/3 şi 15/1).
Tot în punctul „Câmpul lui Bâcu" de la Teleşti de Sus, jur!.
Gorj s-a descoperit o fusaiolă conică sub forma unui clopot
din pastă compactă cărămizie perforată pe mi iloc ffiq. 13 / 5).
Fragmente ceramice specifice culturli1 Verbicio'ara IV
sunt şi descoperirile de ~a Polovragi, descoperiri întâmplătoare în apropierea aşezării geto-dacice de pe rnunt~le
Pildeş, punctul Crucea lui ~rsache. De aici provin~ un fI"agment ceramic de culoare cenuşie de la un perete de vas
ornamentat cu incizii. două câtP dou)i. paraiele şi verticale.
Acestea sunt la mijloc întretăiat~ de o a treia linie (fig.
14/5). Tot de aici provine şi un fragment ceramic din pas1ă neagră având o linie orizontală sub buză din care pornesc
'trei linii verticale paralele (fig. 14/6). Un alt fragment ceramic de culort.rP ren11„ie, <lin na.stă cenu.sie raI'P ·;ore oa degresant nisipul granulat, are ca ornamente două triunghiuri
haşurate puse cu vârfurile cap Ia cap (fig. 1473). S-q mai
descoperit fragmente ceramice de 'la tortiţe de cană de cu"'
]oare cărămizie şi cenuşie, torti rotunde sau în bandă (fig.
14/2 şi 15/2,4). Tot de la Polovragi provine un fragment
ceramic din pastă de culoare cenusie având în compoziţie
nisipu1 granulos, iar ca ornamen~ incizii făcute cu mătu
rica (fig. 15/3).
In descopenrli.1e arneologice de la· Călugăreni execu'tate de I. Chicideanu în complexul nr. 3 s-au descoperit
mai multe fragmente ceramice ce au putut reconstitui parţial o ce.aşcâ din pastă neagră amestecată cu nisip fin, corpul bombat şi gâtul scurt prevăzută cu două torti supraînălţate trase din buză (fiq. 14/ 41. Tot în acelaşi nivel arheologic s-a des~operit un alt fraqmcnt ele la o ceaşcă a·
18
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semănătoare.

S-au mai găsit fragmente ceramice din pastă
cu nisip fin în compoziţie aparţinând unui vas
cu corp globular cu marginea scurtă şi dreaptă şi cu două
tortiţe laterale. In special ceaşca pu două torţi supraînăl
ţată sunt caracteristice pentru ceramica culturii Verbidoara,
mai precic:; fazei târzii a a~esteia, faza a IV-a. când aceasta
resimte dejc; influenţele grupuluj cultural Gârla Mare.
In cokctii'.e _:1.1uzeului judeţean Gor.i se află două vase
1care provit1 de la Ceple1-Broştepi-Plopşoru care aparţin culturii Verhicioar"l. IV. Inventarul se compun0 dintr-un văscior
cu două tor\i su·)raînălţate clin pastă cărămizie bine aleasă
de impuritiîti, cu buza tăiată drept şi tortile rotunde în secţiune cu fnrdul inelar (fig. 1411). Un alt vas restaurat e~te
din pastă compactă d0 culoare cenuşie, având ca ornamen.~e
sub bu,ză triunghiuri mici incizate, iar pe pântec cen::uri concentrice hc.•;mra Le.
.
7
In 1976 profesoru] Dumitru Berciu delimita fazele eul·
turii Ve:·bicioara IV-V în lucrarea „Date noi privind sfîrşitul culturii Verbicioara". Pentru faza a IV-a stabil~şte drept
definitorii vasele cu corp globular cu două torţi SU1praânăl
ţate, fundu; profilat în formă de piedestal sau inelar. Ornamentele fazei derivă din cea anterioară, a.părând totodată
elemente nol: „cercul solar, meandrul şi diverse .combina~ii
de triunghiurii:'i. ln faza a. V-a se înregistrează multe modificări în cadrul decorului, crescând frecvenţa motivelor reali.
zate prin împunsături succesive şi rolul spiralei. Tot acum
apar vase care privite de sus au contur pătrat asemănătoare
cu ceh~ înlâlaile în Gârla Mare IV, după, profesoru] SebdStian l\forintz~.
Reprc>zenlative pentru faza a IV-a sunt descoperirile de
la Govora-satn, Slatina (Crişan II) 10, Vlădeştill, datate pc
baza ceramicii şi a celturilor de la Copăcealu şi Vultureşti în
sec. XIV i.e.n.
„
PE.>nlru i'aza a V-a sunt specifice materialele de la Copăcelu, Fărcaşu de Sus 12 şi o parte din ,cele de la Vultureşti,
iar în faza V b se includ Işalniţa, 13 Vultureşti, Căripiniş. 14
B. Hd.nsel 15 consideră că pentru fazele I şi III nu se poate stabili o periodizare amănunţită, sugerând că acestea ar
putea fi cuurinse într-o singură etapă, iar ultimele două ar
trebui denumite altfel: „grupa Govora". De aceea B. Flăn
sel propune o singură faza Verbicioara I-III, iar faza IV-V
cărămizie,
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sll. âevină o grupă culN1rală cu caracteristici aparte sub
denumirea de „grupa Govora".
Descoperirile arheologice de la Vierşani-Jupâneşti Polovragi, Gălugăreni, Ceplea-Broşteni, sunt spedfice cu'tturii
Verbicioara -faza IV, datorită formelor şi motivelor ornamentale.
·
Materialele arheologice rezultate în urma sondajului de
la Teleştii de Sus, .punctul Câmpul lui .BâcuI6 se poate data
in culţum Verbidoara, faza a V-a datorită influentei culturii Cârla Mare. IV.
·
Materiale car.acteristice perioadei finale de la rsfârşitu,1
epocii bronzului - cultura Verbicieara IV-V mai putem
menţiona la Săkuţa:l7, OrodeI 11l, Gătejeşti\9 , R.m.-Vâlcea:!'J,
Căzăneşti2 1 , Părea.şui de Sus22.
Descoperirile arheologiice de până acum de tip Verbicioara IV-V demonstrează existenţa unor comunităţi tracice ca~e au locuit pe teritoriul Gorjului
NOTE
D. Berciu, 3CIVA, 27, 1976, p. 174, fig. 5/8.
Ibidem, fig. 5 /7.
,
3 'I. Chicideanu, Materiale şi cercetări arheologke, 1900, cu referiri
-âa B. Hanse!, Beitrage zur regiona~en und chronulogischen Gliederung der alten Hallstattzeit an der untem Donau, BAM 16.
4 D. Berciu, Dacia, NS, V . 19611.
6 Materiale în Muzeul judeţean Gorj.
e Sondaj al'heologic efectuat in 1987 de Muzeul judeţean Gorj. Materiale aflate in colecţia MuzeuJ.ui de istorie Târgu-Ji·u.
7 D. Berciu, SCIV, 7, 1197ti, 2', p. ·1'7&--:Jt79.
s S. Morin1tz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor- ·tim:)urii, I,
Buc., 1978, p. 37-4i0. ·
.
11 D. Berciu, si M. Butoi. Materiale, VII, p. '139--14'2.
10 D. Berciu, P. Pu:rcărescu, şi P. Rom.an, Materiale, VII. p. 134-1'26.
11 D. Berciu, Buridava. 1972, p. 14; D. Berciu, P. Purcărescu, şi P.
Roman, op. cit„ p. 1'31-li34.
12 D. Berciu, SCIVA, 2'7, 1976, p. 177---'1!78, fi.g 7 /6-7 /8, 2.
13 Gh. Popilian, Comunicări. seria arheolo1;tcă, VI, 1958, Craiova.
14 D. Berciu,. op. cit„ p. 176-177, fig. 7 /2.
16 B. Hansei, op. cit .. p. 57 si urm.
18 Gh. Calotoiu. I. Mocioi, V. Marinoiu, MăFturii arheolcgice in Gorj,
!J'ârgu-Jiu, 1~87, p. 41.
•
nn. Berciu., Buriidava, 1%1, p. 339, fig. li4'J/5; Hll/1-5, 7-9.
1s D. Bercru, id colab .. SCIV, 195il1 p. 242.
19
Gh. Petre. SCIV, 22, Hl7ol, 4, p. 559-561, fig. 2/7; 3/1; 3/6~7.
:io D. Berciu, Buri :lava, 197:<', p. '15.
21 -D. Berciu, SCIVA, .27, 1976, 2, p. '177.
mz Ibidem, p. 177-178, fig. 7 /8-7, 8 /2„
1
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A.grîcu1tura traco=daco . . . geţi1or
în antichitate
·: ·, ,J

dr. RODICA TANŢAU

Autorii antici, izvoarele sculpturale, izvoarele numismatice, izvoarele pepirologice. furnizează date privind agricultura la traci, precum şi practicarea ei de ,către qeto-daci*.
lncă clin vremea lui He:::odot. femeile trace, atunq când
adu::eau jertfe zeiţei Bendis 1, le înveleau în paie de grâu.
Posibilităţi pe care le avea solul Traciei de a furniza m1jioace. de trai acelor cetăţeni ai Atenei care se qăseau într-o si ·
tua tie materială grea ·sunt cunos'cu te ele însuşi Isocrate 2 .
Calita~ea pământului din Tracia de a fi bun producător de
cereale <:>stc merţionată şi de Teofrast 3. De la autorii antic:
aflăm şi despre diferitele soiuri de cereale din Trada. Xenofon afirma în scrierea sa Anabasis că în satele Traciei erau
din belşuq orz şi grâu 4. In Tracia el străbate şi ţinutul trr1cilor melinofagi, adică populaţie trncă care consuma l!ll'i.
Pseudo Aristotel vorbeşte des.pre orzul care se semăna dar
care era consumat numai de către oameni. în timp ce animalele nu-l mâncau din cauza gustului şi mirosului deoscbit5. Galen descrie secara tracică, dar sub numel'i! de brisă 0 •
Tracii ştiau să obţină orz chiar şi bere, aşa cum aflăm de 13
Arhiloh, un mare .poet liric, ale cărei poezii conţin amintiri
din campaniile militare pe care le-a dus în Tracia7 • Galitatea
superioară a grâului din Trada este subliniată de ~liniu cel
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Bătrân, grilul spune el

11 este îmbră(cat în mai multe cămăşi,
din pricina frigului mare din acel ţinut" 8 •
Ftpul că .în Tracia grâul se cultiva chiar în oantităţi
maTi reiese şi din afirmaţia lui Diodor că în timpul asediului Rhodosului de către Demetrios Poliorcetul, Lisimah a trimis locuitorilor 42 OOO de hectolitri de grâu şi tot atâtea de
orz, provenind din Tracia 9• Povestind campania lui Alexandru cel Mare la nordul Dunării (335 î.e.n.), Arian dă de ao;enea infonnatii legate şi de agricultură 10 . Aflăm astfel că
după ce au trecut Dunărea, ostaşii macedoneni au găsit pe
malul stâng al Dunării lanuri atât de îmbelşugate. încât nu
au putut înainta prin ele decât culcând spicele cu suliţele
lor .cele lunqi.
<::u privire la agricultura geto-dacilor putem utiliza şi
menţiuni~e din iZvo,arele literare, din operele poeţilor care
au lăsat însemnări în legătură cu geto-dacii.
Practicarea agriculturii de către qeto-daici rezultă şi dintr-o cunoscută odaă a lui Horaţiu care a luat naştere la discuţii în rândul istoricilor cu privire la posibilitatea interpretd.rii f<;>rmulărilor poetului. In versurile sale poetul Horaţiu fă
cea ·afirmaţia 11 : I-II, 24, 9-24. O viaţă mai bună duc sciţii
din stepă,
10 care au obiteiul să transporte pe care casele lor

rătăcitoare,
la fel şi geţiil .cei aspri,
cărora pământul nehotărnicit
le dă roade şi cereale libere.
Nu le pl1ace să cultive acelaşi oqor

mai mult de un an,

după ,ce au îndeplinit toate muncile, alţii care le
unnează
în a.ceJeaşi condiţii, le iau locul.
La sfârşitul secolului al XIX-lea Gr. Tocilesc;:u ajunsese
la concluzia că poetul idealiza popoarele nordice şi că descrierea sa era "mai mult satirică decât istorică "12 • După pă
rerea lui Vasile Pârvan, versuri.le lui Horaţiu se potrivesc
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regiunilo-r de câmpie dfl la noi, unde „era mult Ioc de lucru"13. Această afirmaţie .poate sugera concluzia că în această zonă se puteau aplica silsteme de alternare a culturilor
pentru refacerea fertilităţii solului.
·
l!Jrmărind şi cercetările mai noi asupra operei lui 8oraţiul4, c;:onsiderăm că putem să adoptăm părerea ex.primată
ln. trecmt, ci;. şi astăzi şi de către cercetătorii româpi15 Gă 9da
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lui F.Ioraţiu are mai mult un merit ipoetic decât istorie; F.oratiu mustru lumea romană a vremii sa,le, prezentându-i un
tablou opus, acela a }simplităţii ·altor popoare. Ac~rla:şi fel
de prezentare în mod idilic a societăţii îl întâlnim şi la alţi
·poeţi ai vremii, Vergiliu 16 , Tibul, Ovidiu 17• Cu privire la sistemul de cultivare al pământului, versurile lui Horaţiu pot
reflecta practica de refacere a fertilităţii solului, când se alternează cerealele cu iarba, prin înţelenire. Deoarece getodacii pe ·lângă agricultură se ocu/J 'l şi cu creşterea vitelor,
economia având un carncter mixl, pastorail şi agrkol, necesitatea de a se obţine iarba pentru ani.male era la fel de importantă ca şi cultivarea cer·ealelor 18 • Alternarea terenurilor
era hotărâtă de obşte.
Referiri privind agricultura la geto-daic:i găsim şi la aHi
poeţi, Vergiliu, născut chiar într-o familie de agricultori. cunoscut prin poeme didactice 1nchinate agriculturii, în epopeea Eneida1 9 , consemnează câteva .ştiri 'cu privire la traii..;l
strămoşilor noştri, menţionând ogoarele geţilor.
III, 34-35. Gu sufletul răscolit de multe gânduri mă ruaam nim..felor .câmpeneşti şi
bătrânului Mars Gradivus, care ocroteşte ogoarele geţilor.

Gramaticul Servius ,autorul unui celebru comentariu la
opera lui Vergiliu, consemnează şi el ogoarele geţilor la locul citat din Vergiliu2°.
Gâmpiile geţilor sunt amintite .şi în traigediile lui Seneca.
In Fedra se pomeneşte de „getul care rătăceşte pe câmpii 14 :.? 1•
Cu privire la agricultura getro-dadlor putem utiliza îndeosebi opera literară a lui Ovidiu, în care .avem unele date
privind agricultura din Dobrogea de azi Ia începutul erei
noastre. ln versurile sale poetul latin arăta că agricultura
din acest ţinut era o îndeletnicire foarte răspândită şi că
lăsarea în paragină a pământului se datora în spe.cial deseIor invc;zii şi jafuri. Geţii din vremea sa ţineau într-o mână
plugwl agricultorului, iar în cealaltă mână arma războinicu
lui, pentru a se aipăra împotriva re.petate,lor incu'rsiuni şi devastări ale ba;ribarilor 22 .
V, 10, 1· 52. Aşadar rar vezi pe cineva care îndrăzneşte
să cultive ţarina şi acesta.
nefericitul, cu o mână ară, cu cealaltă ţine arma.
[)eşi poetul afirma că este foarte plăcut să-ţi petreci
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timpul cultivând pământul. din cauza incursiunilor duşma
nilor nu-ţi rputeai permite aceasta 23 •
II, 7, 63-73. Este plăcut să-ţi pe;treci timpul cu agricultura,
dar nici duşmanul barbar nu-ţi îngăduie să lucrezi pă
mântul.
Vrăjmaşii barbari, călăreţi destoinici, năvălesc pe c·aii
lor iuţi, trag bine cu săgeata şi pustiesc până departe întreg
ţinutul veciu. Localnidi fug în toate părţile, nimeni nu mai
;Jăzeşte ogoarele iar .avutul este jefuit24.
III, 10, i-78. Duşmanii barbari năvălesc pe caii ]or iuţi;
duşmanii sunt călăreţi destoinici, trag bine cu săgeata
şi pustiesc până departe tot ţinutul vecin.
Localnicii fug în toate părţile ; nimeni nu mai păzeşte
ogoande
şi avutul lor nepăzit cade pradă jafului;
C::hiar în timp de pace lumea este îngrozită de primejdia
unui război.
nimeni nu mai trage cu plugul brazde în pământ 25 .
Chiar când e pace, lumea tremură de groaz.a războiului
şi nimen1 nu mai brăzdează pământul, cu mâna pe plug.
Ţarina părărSită şi nelucrată ajunge pârloa9ă 26 •

Faptul că agricultura este o îndeletnicire răspândită pe
vremea poetului. reiese şi din mărturisirea sa că ar mai uita
din ·amărăciuniJe exilului. dacă ar avea un petec de pământ
pe c·are să-l lucreze, adică să-l are cu un plug şi să împrăştie
sămânţa peste brazde 27 .
Ţind.nd cii mâna coarnele plugului apăsat pe brazde,
aş încerca să împră.ştii eu însumi sămânţa în pământul
răscolit.
·
Redând îndeletnicirile femeilor din Dobrogea care după
afirmaţia pc.etului nu lucrează lâna, ci pisează darurile ze ·
iţei <'.:eres, Ovidiu face referiri indirect Ia agricultură28 •
Cultivarea pământului s-a praicticat şi în momente ciifidle din viata strămoşilor noştri. De Ia Criton, medicul împăratului Traian, care l-a însoţit pe acesta în campaniiie
sale militare, şi în Dada, aflăm că Decebal a repartizat astfel sarcinile între nobilii dad. unii trebuind să aibă grijă de
bunul mers al agri;culturii. iar pe alţii îi folosea ca ajutoare
a.le se.le în cetăţile întărite 29 .
46
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Bn document deosebit de important privind agricultura
din Câmpia Munteniei şi sudul Moldovei este Registrul Hunt.
Textul documentului precizează că la nordul Dunării soldaţii cohortei Hispanorum veterana Quingenaria equilata protejau strângerea unui :tribut regulat de grâu 30 . ·
Dovezi privind rolul agriculturii în economie aduc şi izvoarele sculpturale, ca de pildă Columna lui Traian. O scenă de pe Coiumnă prezintă soldaţi români secerând grâu în
Dada31 , ceea ce înseamnă ,că şi ir. timpul războaielor cu romanii agricultura juca un rol important. indiferent dacă cei
care cutlivau pământul erau dacii sau romanii care deveniseră stăpâni pe o anumită zonă a teritoriului dac. Pe Columnă au fost identificate şi construcţii speciale. care aveau rolul de hambare pentru cereale. Aceste hambare au fost atestate şi arheologic, ca de pildă în apropierea sanctuarului cu
60 de coloane de andezit de la Sarmizegetusa 32 .
Izvoarele numismatice ilustrează şi ele practicarea agriculturii. Pe monedele regilor sciţi de pe teritoriul Dobrogei
este reprczeritat capul Demetrei, zeiţa agrkulturii, încununat
de spice. Spicul de grâu se află şi pe monedele oraşelor qreceşli din Dobrogea, de pÎldă la Callatis. Bogăţia cereaiieră
a Dobrogei poate fi luată în ·consideraţie şi într-o etapă mai
târzie, CiÎnd în timpul domniei lui Nero, guvernatorul Mosiei, Tiberius Plautius, Silvanus Aelianu.s trimitea la Roma
mari cantitiiti de cereale pentru aprovizionarea populaţiei
de acolo 34 . Desigur că şi Dobrogea a contribuit cu cereale.
•ea făcând parte din Moesia. Scriitorul Solinus remarcă faptul că romanii au numit pe bună dreptate Moesia „hambarul
zeiţei Ceres" 35 .
Izvoarele literare. sculpturale, numismatice şi arheologice atestă că alături de agricultură, geto-dacii se ocupau şi
cu creşterea vitelor. In legătură cu 1creşterea cailor aflasem
deja demult di:n Iliada 36 , că Rheson, regelee tracilor. venit în
-ajutorul troienilor, conducea un car de luptă, ai cărui cai
"nu avea seamăn de mari şi de mândri. Pe un car de pradă,
tras de cai a fost asezat şi nobilul dac, înmormântat la Cugir în se1c. I. î.e.n.: 17 •
Poetul ionian, Anacreon, care şi-a petrecut primii ani ai
tinereţii sale la Abdera, pe coasta Traciei, a scris o poezie.
intitulată „Mânz din Trada" 38 • Strabon, citindu-l pe Homer,
vorbeşte des.pre ţtlra tracilor „îmblânzitori de cai" iar menţionfindu-1 pc Poseidonios, îi numeşte pe traci „străluciţi
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mulgători de capre" 39 . In legătură cu creşterea cailor Arian
aminteşte că în armata pe care a învins-o Alexandru Macedon pe malul stâng al Dunării erau 4 OOO de călăreţi 40 . Caii
călăriţi de geto-daci pentru călărie sunt pomeniţi şi de Ovidiu41. In leqătură cu creşterea cailor apare şi reprezentarea
figurii călăreţilor pe obiecte de artă cum este piesa din tezaurul de Ia Agighio1 42 , precum şi pe monedele geto-dacilor
ldin sec. III-,-I î.e.n.43.
In ceea ce priveşte creşterea bovinelor, dispunem de informaţiile oferite de Virgiliu 4", de relatările lui Ovidiu, care
desicria pluqul care întorcea brazdele, tras de doi boi puşi la
jug45. Pe monumentul de la _t-damclissi se obseirvă modul în
care au fost înjugaţi boii, precum şi carul tras de vite cornute46. De la Dio Cassius aflăm că în peştera Keiris,. băşti
naşii aduseseră cu ei printre altele „lucrurile cele mai de
preţ şi toate turmele lor". pentru a le salva de armatele lui
Crassus47 . Griton menţionează şi turmele, printre alte bc?,gă
ţii pe care le-au luat romanii, după ce Decebal a fost înfrânt48. Gornutele mici, în a~ară de monumentul de la AdamcJissi.51 dar şi pe stelele funerare· care datează din vremea
Portul geto-dacilor este de .asemenea şi el un indiciu al
creşterii vitelor. Din piei de animale se realiza cojocul-sumanul, care se poate identifica pe monumentul de la Adamclissi51 ..dar ş1 p~ stelele funerare care datează din vremea
stăpânirii r0mane, cum este cea de la Căşei 52 , precum şi cea
de Ia Lipova 5:'. Creşterea vitelor constituie un important izvor de hrană. Strămoşii noştri erau mari „ băutori dec' lapte",
aşa cum a.flăm de la Columella. 54 Informaţii cu privire
la
consumul de produse preparate din lapte, qăsim şi în fragmentele rămase din opera lui Sidonius Apollinaris 55 •
Creşterea. vitelor mari, în special a boilor era strâns legată de munca în agricultură, astfel că îmDinarea creşterii
vitelor cu. agricultura constituie un aspect caracteristic al
economiei geto-dacilor. Aceaistă trăsătură reiese foarte clar
din referirile lui Paulinus din Nola 56 •
Aleargă ş1 geţii şi dacii din cele două ţinuturi,
cel care lucrează pământul în ţinutul de mijloc sau
cel cu cădulă şi boi mulţi, locuitor al ţărmului îmbelşugat.

Su9estiv este prezentată interdependenţa dintre agricultură şi creşterea vitelor pe stela funerară a primarului Capidavei, Iulius Quadratus Bassus, unde pe o parte a monumen-
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tului apare chipul aqricultorului, iar pe cealaltă parte a pastorul Ll!Î 57 .
IzvoarC'ie arheoloqice confirmă relatările izvoarel,ar scrise. Seminţele de cereale găsite 1a Grădiştea Muncelului pe
terasele VI şi XI atestă că se cultivau mai m.ulte spedi de
qrâu şi anume : Triticum aestiva. însoţit adesea de Triticum
dicocum şi ÎTl cantităţi mai mici de Triticum monococum. Lanurile de qr5.u conţineau întotdeauna şi exemplare de secară
(sec~lae cereale). In nordul Olteniei, pe dealurile Jiului şi
la întâlnirea cu Subcarpaţii Olteniei, la Socu (Bărbăteşti),
jud. Gorj, la Ocniţa, jud. Vâlcea, se cultiva meiul 58 • ln sec.
II-III în jurul staţiunii de la Cârcea Viaduct, jud. Dolj, lanurile erau adesea formate din grâu - Triticum aestivum,
alături de care se întâlnea secara (secalae cereale) şi orzul
(Hordenum' vulgare). La Răcătău se cultiva grâu, ovăz, mei.
Analiza resturilor osteologice i-a făcut pe cercetători
să conchidă că t·aurinele mature erau folosite mai ales ca
producătoare de lapte, iar la muncile agricole şi la cănat poveri se întrebuinţau c<:1ii 59 • Pentru qeto-daci, taurinele reprezntau specia cea mai importantă din punct de vedere economic. geto-da.cii având o economic animalieră, bazată pe
creşterea cornutelor mari.
Eercetăriie viitoare vor putea aduce noi argumente care
sJ. întărească relatările izvoarelor scrise.
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Cercetările

arheologice de la
Yîrtop-Bumbeşti- Jiu din anul 1993
I

.

DAN IONESCU
V ASll.E MARINOIU

@ercetă'rile arheologice de la Bumbeşti-Jiu,
cercetări
de salvare determinate de lucrările hidroener.getke de aici,
s-au desfăşurat în perioada 16 august - 16 septembrie în
zona complexului de fortificaţii şi aşezării civile romane
în ipunc.tele :
·
!Bumbeşti-Jiu Gară, aşezarea civilă romană, cerefectuate de specialişti ai Institutului de Arheologie.
- Porceni - Pleşa, în incinta fortifkaţililli, cercetări efeduate de specialişti ai Muzeului Miirtar Naţional.
- Vârtop - Bumbeşti-Jiu, în incinta castrului roman,
cercetări efectuate de specialişti ai !Muzeului
D"udeţean
Gorj.
In cele ce urmează ne vom referi fa Siectorul Vârtop Bumbeşti-Jiu, sec'tor repartizat Muzeului
Judeţean
Gorj,
mai precis pe teiri.toriul castrului roman situat în dreptul
Km. 83 al D.N. nr. 66 Târgu-Jiu - Petroşani, pe malul stâng
al 'Jiului, în dreptul pârâului Vârtop şi la circa 900 de metri nord de oastrul .cu zid de piatră de la Bumbeşti-Jiu.

-

oet~ri
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trasată o secţiune S1 cu o lungime de QS " r2 m
cu aproximaţie pe direcţia es.t-vest, per:peooiculară pe valul de apărare al castru1ui roman şi o altă isecţiu
ne Sz cu o dimensiune de 10 x 2 m orientată pe direct1a
nord-sud, pe spaţiul porţii de pe latura vestită a castrului.

A fost

orientată

ln legătură cu amplasarea castrului, putem aiprecia că
constructorii romani au trecut la amenajarea
fortificaţiei
militare folosindu-se de o poziţie bine apărată natural spre
laturilie de nord şi vest. Astfel a.şezarea castrului pe botul
unui deal în imediata apropiere a :unei văi relativ adânci
ce se întindea spre. cursul Jiului conferea fortificaţiei
o
siguranţă mai mare în cazul unui eventual atac ce putea să
vină dinspre pasul Vâkan aflat la ci:rica 2 Km. nord-vest.
Valul castrului pe latura de vest a fost realizat chiar
pe buza dealului. Berma, cu o lăţime de 0,80 ln era practic
limita vestică a botului de deal, de la ea urmând o coborâre abruptă a dealului ,până la nivelul oursului Jiului, circa. 15 metri, diferenţă de nivel, fa.ţă de talpa valului.
Lăţimea. valului, 1suriprinsă de noi, este de 11
metri,
coama valului având înălţimea la vârf 1,30 m. Valul' ~ste
nealizat din pământ galben închis. La 1,30 m de hermă, valul a fost străpuns traversa:! de o tranşee pmcticată de soldaţii armatei române în cursul luptelor desfăşurate în
această zonă în timpul primului război mondial. Pămantul
rezultat în urma săpării tranşeii a fost aşezat chiar pe herma romană, creându-se astfel o bună poziţie de apărare.

La 2,30 metri de hermă, valul roman pnrzintă o lăţime
de 1,30 m, rposibil ca o amenaj.are ulterioară a valului. Cavitatea a fost realizată prin săpare în pământul de culoare
galben închis, pământ ce fusese folosit chiar pentru realizare.a efectivă a valului. Par.tea superioară a valului aiparţi
nând carourilor 4 şi 6, practic coama valului, este realizat
din „murus caespiticius" cu o consistenţă remaricabilă. La
baza vaJului în caroul 6 la 1,90 m a fost desco:peri( u_n fragment de ceramică preistorică. Dacă miezul valului este ţea
lizat dintr-un lut galben închis, panta interioară a valului
este realizată dintr-un lut maroniu mchis.
.53
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Coama valului se află la 7,50 m de via sagularis. In carourile 11 şi 12 a fost surprinsă o cantitate
mare de dărâmături constând din fraqmente de ţiglă şi de
ol.a.ne. Praotic dărâmătura a acoperit şi nivelul complet, via
saq.ularis, ţiglele şi olanele prăbuşite aparţinând construcţilfli situată In imediata apropiere a laturii de est a lui Yia
sagularis. Această caJe. cte comunicaţie a fost realizată prin
aşezarea unui pat din pietre de râu pesrte care au fost aşe
'.rn.te pietre de râu plate, acoperite apoi de un strat cu o qrosine de circa 0,25 m pietriş. Pest~ acest strat grosier de
pietri!Ş a fost aşezat un nou strat de pietre de râu a căror
nivelare s-a făcut în finai
cu
un nou strat!: de
pietriş. Lăţimea viei sagularis este de 2,60 metri, neavând
amenajate rigole. Practic ea se mărgineşte pe latura ele esl
.cu fundaţia impresionantă prin dimensiunile ei, dacă ţinem
seama de informaţiile pe care le avem despre castrul de
11 Vârtop.
Timpul scurt şi posibiJi.tăţile reale ale săpăturii propriu
zise nu ne-au permis extinderea şi implicit
desfacerea
co~letă a construcţiei a cărei fundaţie vestică a fost surprinsă în carourile 15 şi 16.
Fundaţia realizată clin pietre mari ele râu a fost ridicată pe o talrpă ou o lăţime ele circa 1.20 m situată la 1,40 m
adâncime. •Lăţimea propriu-zisă a fundaţiei (elevaţie) este
de 0,30 m ultimele trei stratuii ele piatră fiind legate
cu
tnortar spre ~aosebire ele partea inferioară a căror
componente sunt legate cu lut. Prm deschiderea unei casete ce completează cu un metru latura sudică a lui S 1
a fost surprins colţul sudic al construcţiei. La reali~rea
unghiului de colţ al clădirii au fost folosite că
rămizi cu lăţimea de 0,30 şi lungimea de 0,45 m. cărămizi
. legate cu mortar.
Lungimea zidului ele sud ai clădirii a fost sunprins până
tn caroul 22, unde, practic, se încheie şi s-ecţiunea iniţială.
·!.imita estică a secţiunii este leqată de existenta unei gropi
de dimensiuni mari a cărei prezenţă o datorăm excavaţiilor
ce s-au făcut pentru realizarea rambleului căii ferate
ce
seeţionează castrul, pe direcţia nord-sud.
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Tot pe latura sudică a construcţiei a fost surprins un
zid a cărei fundaţie este ţesută cu cea aparţinând laturii cu
grosimea de 0,90 m. Lăţimea zidului care porneşte spre sud
este de 0,75 m.
ln colţul zidului pe care acesta îl face cu zidul lung
orientat est-vest a fost descoperit un fragment de dimensiuni mari aparţinând unui olan, un mâner de amforă aşe
za,te pe resturile de oase ale unui animal de talie mare, posibil ca aparţinând unei bovine.
La 3,40 m est de zidul ce porneşte spre sud a fost surprins un alt zid ţesut în fundaţia mare. Să{păturile viitoare
vor încierca să stabilească funcţionalitatea acestor două ziduri.
ln interiorul construcţiei situaţia este mult mai com•
plexă. In .primul rând remarcăm faiptul că fondaţia la par,tea ei superioară, practic elevaţia ei, a fost făţuită cu un
strat gros de mortar; La 2,45 m a fost descoperit un zid
interior adăugit construcţiei, care caracterizează podeaua
camerei, a de,sfăcut practic mortaml de legătură, zidul ·din.
interior alunecând spre centrul camerei. Grosimea zidului
interior, este de 0,65 m, el fiind suriprins pe o lungime de
cinca 1,40 fiind secţionat la a doua treime a acestei lun-.
gimi.
La 2,20 m distanţă de zidul pus în discuţie mai sus a
fost sursprins un alt zid orientat perpendicular pe fundaţia
principală. Şi el este adăugat ca Şi primul prin l~pirea sa cu
!nortar, dar el se păstrează în condiţii precare faţă de primul. Grosimea lui este de 0,80 tn.
Interiornl construcţiei (atât cât am putut
surprinde)
este puternic deranjat. După degajarea unui strat gros de
dărâmă.tur_ă constând în fra.gmante de ţiglă şi olane, a fost
descoperită o podea bine făţuită realizată într-o tehnică ap1opiată „cociopestuluii.
Această podea
ce se rupea
în
plăci, era eşezată peste un strat gros de cenuşă. Descoperirea unei singure pile de hipocaust şi str.atul gros de cenuşă
nu sunt în măsură să ne convingă că avem de-a face cu o
clădire cu hypocaustum dar cercetările viitoare vor
aduce
cu siguranţă informaţii complete. Dimensiunile
impresionante ale fundaţiei şi apropierea de valul castrului a con55
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strucţiei pot să ne încline să credem că este vorba de un
„horrewn" dar cercetarea incompletă nu ne poate da certitudinea unei atari supoziţii.

Dintre materiak~Ie arheologice descoperite amintim numeroasele fragmente de ţiglă şi olane, ceramică romană clar
şi fragmente de chei sau piroane, un vârf de săgeată.
@ercetările

arheologice de la Vârtop -

Burribeşti-Jiu

demonstrează prin rezulta tele d în urma cercetărilor acestei
eam.panii că acest castru nu a fost fortificaţie temporară, ci
una de durată, datată după materiale arheologice descoperite Şi uneia monede descoperitt- în anii anteriori, în prim:i.
jumătate a secolului al Ii-lea. d. I-!.
Secţiunea S2 ce a fost trasată în zona porţii vestice, a
precizat dimensiunile aiproximative ale porţii dar
timpul
li.D..itat nu ne-a permis definitivarea cercetării în această
zonă. Prin deschiderea porţii ele circa 6 metri era amenajat drumul roman ce ieşea spre \'est din castru coborând
spre albia Jiului.
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Consideraţii

privind păstoritul pe teritoriul
României de Ia sf ârsitu1 secolului al JII...,.fea
pînă către

sf ârşitu1 secolului al Xiii-lea
dr. MARIA

COMŞA

Păstorilui la români este una din ocupaţiile tradiţionale.
Pe baz l datelor etnografice 1 pe teritoriul României au fost
ct2osebite trei tipuri de păstorit :
1. Păstoritul local, care se petrece în teritoriul din preajfficl a şezări!or.
2. Păstoritul pendulatoriu, între aşezarea ,din vale şi
munte.
3. Păs~oritul transhumant cu vărat într-o zonă de munte şi iernat în altă zonă de câmpie.
Fiecare din a.ceste trei tipuri de păstori prezintă mai
multe variante şi subvariante în funcţie de relief şi de resursele locale În general.
1. Păstoritul local se practică în toate aşezările din câmpie (silvo-stepă), în zonele de deal, precum şi în unele zone
de munte. Păstoritul local se efectua pe imaşul din apropier~a satelor (in cazul satelor adunate) sau din preajma gospodăriilor (in cazul .satelor risipite).
In toate cazurile păstoritul local este strâns leqat de
· .agricultură. Acest păstorit se practka pentru a satisface
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t

necesităţile
necesităţile

de transport ale produselor agricole, prncum şi
de hrană (lapte şi produse lactate, carne), ale
familiilor din aşezări.
2. Păstoritul pendulatoriu sau zonal, se pr.actica, în ge: neral, în zone;. de munte sau în saţele din depresiunile intramontane.
In ultimul timp au fost deosebi te două variante ale acestui tip de păstorit : cu pendulare simplă şi cu pendulare
dublă.

ln primul caz vitele de pe terenul din preajma aşezări
lor erau duse pe timpul verii pe păşunile înalte de unde
coborau pe la 1 septembrie sau curând după a.ceastă dată.
In al doilea caz de pe terenul din preajma satelor. la începutul primăverii vit,1<1le staţionau 2-3 săptămâni pe fâneţele
din jur şi apoi urcau spre păşunile alpine. De asemenea, la
coborâre, oare avea loc după 15 august, înainte de a intra
pe păşunea satului, mai zăboveau 2-3 săptămâni pe fânaţe,
într-o zonă intermediară.
Păstoritui pendulatoriu era legat de cele mai multe ori
de agricultură. Trebuie să menţionăm fa..ptul că până în primele decenii ale secolului nostru în majoritaitea regiunilor
de deal şi munte din România, pe versantele sudke mai însorite se practica agricultura în .chip obişnuit .până la 1 OOO
m, iar în unele zone (Apuseni, Parâng, Rodna), chiar până
la 1 200-1 300 m. Turmele de oi uneori având şi ca.pre. cornute mari, porci, măgari etc. erau scoase la .păscut pe pă
mânturile Uisate să se „odihnească" pentru a fi gunoite, iar
după un an intrau din nou în circuHul agricol. Astfel, terenurile erau folosite prin rotaţie : ogor (semănături) - iarbă
- ogor sau (semănături) - iarbă pădure - ogor.
In zone;i: de deal păstoritul se practiica alături de viticultură şi pomicultură predominând una sau alta din ocupaţii
în funcţie de condiţiile naturale. De asemenea în zonele piemonta.ne pâstoritul se practica adeseori alături de pomicultură. ln cazurile enumerate mai sus numai o parte a comunităţii săteşti erau păstori, restul se ocupau cu agricultura
grădinăritul primi tiv, pomicultura, viticultura etc.
3. Păstoritul transhumant reprezintă de asemenea mai
multe variante, cele mai răspândite pe teritoriul României
fiind : trctnshumanţa simplă şi transhumanta la distante mari.
Transhumanta simplă era practicată la distanţe mai miici, de
obicei, drmr. de 1-3 zile (circa 40-50 km) cu turma pe jos.
;i8
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In acest caz avem în vedere deplasări din Mărginimea Si;
biului ,până pe versantul sudic al Carpaţilor din nordul Olteniei, din Tara Bârsei în zona de dealuri înalte ale Munteniei, din Breţcu în Munţii Rodnei, din nordul Moldovei pe
ni.un ţii Călimani ş.a.
Păstoritul transhumant la distante mari era practicat în
anumite zone de pe versantul nordic (transilvănean) al Carp:.:iţilor Meridiona!li (Mărginimea Sibiului. Ţara Haţegului,
Ţara Făgăraşului, Ţara Oltului, Bran, Ţara Bârsei) şi Ia vest
de Munţii Vrancei (Covasna. Breţcu), într-o anumită mă
sură şi <le unii păstori maramureşeni. Deiplasările cele mai
numeroase se făceau din zonele amintite de pe versantul
nordic al Carpaţilor Meridionali spre bălţile din stânga Dunării, din Oltenia şi Muntenia, în Balta Ialomiţei şi a Bră
ilei, .în bălţile din sud-vestul şi nord-vestul Dobrogei până
în preajma Mării Negre, in Delta Dunării, precum şi Ia sud
de Dunăre, locurile de trecere în su~duJ Dunării fiind la Zimnicea, Giurgiu, Oltenita şi' Călăraşi 2 • Mărginenii Sibiului în
secolul al XIX-lea treceau şi spre nord în Bucovina, Sătmar.
Ţara Lăpuşului sau valea Mureşului de unde porneau s.pre
vest până în şesul Banatului şi chiar în Tîngaria până' în zonele Nyir, Debreţin, Hortobagy ş.a. 3 Alţii treceau Cafl)aţii
în zona <lintre Prut şi Nistru şi chiar mult mai departe spre
Bug (Bal~fl.), pe Nipru (Zarporojie) în Crimeea şi în Caucaz
{Baltat.
De ase1t;enea, păstorii români din părţile de nord ale ţă~
rii (M3.ramureş. Rodna) au pătruns în Carpaţii Păduroşi, în
Munţii Tatra (din Slovacia şi Polonia), precum şi în Munţii
I\forav!ei 3 •
In cazul păstoritului transhumant uneori se deplasau
numai bărbaţii (Mărginimea Sibiului) în alte cazuri se deplasau şi femeile (Poiana Sibiului - Poienarii)6.
Păc;toritul transhumant .a fost practicat în .cazul când
animalele s.:"au înmulţit foarte mult, iar păşu~ea (şi aceea de
obicei mai slabă) a devenit insuficientă, cu alte cuvinte nevoia de păşuni mai bune a generat atât transhumanta redusă la distanţe mai mici ·cât şi transhumanţa la distanţe
mari.
Cu toale că numai zone relativ restrânse practicau
transhum1nţa şi doar un număr redus de persoane se deplasau cu turmele, acest tip de păstorit, din cauza mobilităţii
sale pe distanţe mai lungi,, a devenit mai cunoscut'.
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Numeroase drumuri de: transhumanţă brăzdau zona din·
Car;rn~ii Meridionali Şi Dunăre.
Principalele zone de trecere a-le păstorilor din Transil- ·
vania în Oltt:mia erau prin Plaiul Cloşani, de unde turmele
se îndreptau spre Dunăre, urma apoi Plaiul Vâlcani şi în
sfârşit Plaiul Novaci, care era cel mai umblat. Prin Plaiul
Cloşani şi Vâkani pătrundeau oierii din Banat, Alba, Haţeg.
Hunedo::ira. rar Mărginenii Sibiului, în timp ce prin Plaiul
Novaci veneau în special oierii din Mărginimea Sibiului,
dar şi din ţinuturile Haţegului şi Hunedoarei.
Cei care treceau prin plaiul Vâkanilor mergeau cu turmele spre Târgu-Jiu, iar de acolo porneau către sud-vest
până în zona pârâului Drincea şi a lacurilor de lângă Dunăre.
·
Dintre cei care treceau prin plaiul Novacilor, o parte
coborau pe Jiu în jos până la Craiova, iar de aici plecau în
zona Băileştilor şi în preajma lacului Nedeia. O altă parte
o apucau sµre est, trecând prin Horezu, până la RâmnicuVâkea, de unde coborau pe malul drept al Oltului spre Caracal şi Brastavăţu pâHă în zona lacului Potelu. Un alt drum
de transhumanţă care străbătea Oltenia venea de la Drăguş
;prin Sirnea, Câmpulung, Piteşti, Prooroci (aflat pe malul
stâng al Oltului), Craiova şi continua până în Câmpia Băi
leştilor
(lacul Nedeia şi bălţile din zona Ciupercenii Noi
·Rast).
Zone de trncere ale păstorilor ardeleni au existat prin
toate trncătorile · rriai accesibile ale CaiipaţilOr Meridionali
·şi de curbură (până în Vrancea inclusiv). De la punctele de
trecere continuau drumuri de transhumanţă către Dunăre
şi Mare asupra cărora nu ne putem opri a·cum 8•
Trebuie însă să subliniem faptul că prin păstorii transhumanţi de pe versantul nordic al Carpaţilor se efectua o
legătură permanentă cu zona extracarpatică a ţării, a1ceşli
păstori fiind nu numai crescători de animale şi producători,
ci şi ră,spânclitori de cultură, căci adeseori în trai.stele ciobă
neşti erau adu.se cărţi.
Trebuie să menţionăm încă faptul că prin cewetările
mai recente s-a putut stabili cd. în anumite zone, alături de
păstoritul transhumant, unele familii practicau 'şi alte tipuri
de păstorit (local sau ,pendulatoriu) 9•
•
In perioada care ne interesează păstoritul local pe ten~
toriul Romaniei avea deja o străveche tradiţie. începuturile
tre
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sale treliuic căuta,te încă în epoca neolitică, el continuând
persiste ptmă în secolul nostru. In mileniul I şi în primele secole ale mileniului al Ii-lea al e.n. pă1storitu1 local
era practicat în toate aşezările din zona ele câmpie (silvo
stepă) după cum dovedesc talăngile (Celei, Sucidava, Botoşana, Bucov, Garvăn-Dinogetia), şi oasele d€) animale descoperite ,în diferitele complexe arheologice 10 .
In zoneie: de deal şi munte păstoritul local a început în
perioada ele tranziţie de Ia epoc" ·<?olitică la epoca bronzului şi chiar mai devreme în neoliticul final
•
Pentru perioada cere ne interesează (anul 275 c.n. sfârşitul sec. XIII} deocamdată nu avem date arheologke
care să ilustreze concret acest tip de păstorit în zonele de
de-al şi de' munte. Considerăm că a·cest fapt constituie pe de
o parte. o carenţă a cercetărilor. pc ele altă parte credem că
se reflectă şi o situaţie reală, deosebită de cea de câmpie.
In aceste zone clin timpuri străve1chi şi până la începutul secolului nostru avem de a faice credem cu o civilizaţie a lemnului, care cel puţin deocamdată nu o putem demonstra arheologic, Jar ea poate fi dovedită pe deplin pe baza datelor c''tnografice 11 •
In consecinţă· în perioada ele dUipă pără.sire.a Dacici şi
până în secolul al XIII-iea inclusiv păstoritul loca] s-a petrecut în forme identice sau apropiate de cele sesizate prin
·ce~cetările etnograficel2,
Păstoritul pendulatoriu ele asemenea de origine străve
che a luat fiinţă în unele zone de deal şi munte aproximativ
în aceeaşi perioadă cu păstoritul local. Ca şi în cazul păsto
ritului local pentru păstoritul pendulatoriu nu avem deocamdatil dovezi a.rheologke, dar pe baza datelor etno~1raficc se
poate stabili vechimea acestui tip de păstorit.
Se pune problema când a început păstoritul transhumant
pc teritoriul României?
Ţinând c-pnt de faptul că în unele părţi ale Europei se
pare că a.cest tip de păstorit era pradicat încă din epoca
bronzului. nu ar fi exclus ca şi în unele zone din România.
în special în sudul Tran'silvaniei .. păstoritul transhumant să
fi apărut în aceeaşi vreme, adică la prototraci.
Reprezentarea unor care cu ovine pe monumentul triumfal de la Adamclissi (în sud-vestul judeţului Con.stanţa) 13
şi pe columna traiună din Roma 14 ilustrează bogăţia în animale a Scythiei (= Geţiei) Minor (Dobrogea) şi a Dadei în
să
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momentul cuceririi acestor teritorii de

către

romani in seco-

lul I e.n., respectiv la începutul secolului II e.n.

Fapiu1 că geţii şi dacii creşteau animale în turme reiese clar şi dintr-un pasaj al lui Columela în care se afirmă :
„Apoi /oile/ nu numai că îi satură pe ţărani prin belşugul
brânzei şi al laptelui, ci acoperă şi mesele bogaţilor cu mâncăruri numeroase şi plăcute. Iar unor neamuri lipsite de
grâu le procură toată hrana. De aceea cei mai mulţi dintre
nomazi şi dintre geţi se numesc băutori de lapte" 15 •
80~1ăţia atât ele mare în produ."e lactate la geţi dovedeşte, alături de păstoritul local şi pendulatoriu, şi practicarea păstoritului transhumant. Jn Dacia preromană existau
condiţii prielnice atât pentru trnnshumanţa simplă, cât şi
pentru transhumanta complexă spre Dunăre şi în alte direcţii.

Transhumanta a fost practicată şi de romani. In economi1a romană locul principal îl ocupau cornutele mari, apoi
cabalinele (calul, măgarul, asinul). porcii şi în cele din urmă
cornutele mici (oi şi capre). Cornutele mari, calul. măgarul
şi asinul jucau un rol deosebit în agricultură. Atât bovinele,
cât şi caba:inele erau ţinute doar în număr limitat.
Spre deosebire de acestea ovicaprinele erau crescute în
turme mici. dar şi în turme mari, ultimele numărând sute
sau chiar mii de capete. Turmele mici erau adăpostite iama
în staule (lal. stabulum, pl. stabula) 16 . Cu turmele mari şi
foarte mari se practica transhumanta. Transhumanţa marilor
turme se făcea pc drumuri cunoscute (callae publicae) pe
care treceau spre sud la iernat sau se întorceau la vărat pe
plaiurile mai răcoroase ale munţilor Aipenjni centrali (în
Munţii Sabinelor) în Umbria sau în Apeninii nordici (etrusci
sau ligurici).17
·
Un pasaj clin care reiese foarte clar practicarea transhumanţej la romani o găsim la Varro (116-27 î.e.n.). EI afirmă că „Nu sunt potrivite aceleaşi locuri pentru păşunatul
de vară şi cel de iarnă. Astfel turmele de oi din Apulia vin
vara să pasei; în Samnium". Iar într-un alt pasaj spune „Ca
să pască, turmele obişnuiesc să trea,că din loc în loc, aşa că
uneori mai multe mile desparte păşunile de iarnă de cele de
vară. Aceasta _o ştiu bine singur, pentru că turmele mele se
duceau să pdscă iarna în Apulia, iar vara pe muntele Reate" 18 •
Romanii care cunoşteau deja -creşterea cornutelor mici în
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turme mari şi foarte mari, au găsit în Dacia condiţii prielnice
pentru prnic tic arca acestei ocupaţii.
Marii proprietari ai villae- lor rus'licae din Dacia e posibil să fi avut în pooesia lor şi mari turme. Se presupune
de asemenea că arendaşii păşunilor, salinelor şi ai negoţului
(conductores pascui, salinarum, commerdi) trebuie să fi avut
şi o considerabilă avere mobilă în turme de vite şi oi1 9 •
Aceşti proprietari, după modelu] celor din Italia, au putut
trimite, şi fără îndoială au trimis turmele lor de animale la
iernat în locuri prielnice cu hrană mai abundentă.
In Dacia romană a putut fi pradk:ată transhumanta simplă de pe vers an tul nordic al Carpaţilor (din actuala zonă a
Sibiului) pe versantul sudk, în Oltenia din nord. De asemenea, din zona 13reţcu turmele puteau fi duse mai Ia nord în
Munţii Harqhitei. Nu este exclusă nici transhumanta de pe
versantul nordic al Carpaţilor până J.a Dunăre, mai ales pe
malul oltean, dacă nu şi în Muntenia (cel puţin până în zona actualului oraş Giurgiu) în anumite perioade de linişte şi
conform unor înţelegeri stabilite de romani cu geto-dacii şi
sarmaţii, aflaţi aici în afara graniţelor imperiului.
După abandonarea provinciei Dada între cJ.a,co-romanii
din teritoriul fostei provincii, geto-dacii din Muntenia, car.pii din Moldova şi dacii din vestul şi nordul ţării se stabilesc
legături mai strânse, care vor crea condiţii favorabile şi dezvoltării păstoritului transhumant cu iernare în zona Dunării
sau în alte zone (Tisa, Nistru ş.a.).
Păstoritul transhumant Ia distanţe mai mari a fost stingherit însă periodic în timpul invaziilor diferitelor populaţii
barbare (sarmaţi, huni, avari, iar mai târziu pecenegi, cumani, tătari). Aceste populaţii au afe:tat în principal stepa
clin sudul şi nord-estul Moldovei, precum şi sudul şi estul
Munteniei, împiedicând adeseori iernatul în zona Dunării,
în special pe malul muntean, mai ales la est de Argeş până
la colul 1Junării.
Transhumanta, după părerea noastră, a fost redusă vremelnic, fie la zone mai restrânse din dreapta Dunării, fie la
transhumantă simplă, care avea Joc de pe versantul nordic
al Carpaţilor pe versantul sudic al a<::e.stora. In momentele de
linişte este posibilă şi o coexistenţă a celor două feluri de
păstorit, păstorii daco-romani şi apoi români înaintând spre
Dunăre pe văi.Je împădurite ale Oltului, Vedei, Argeşului şi
Ialomiţei.
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Totuşi între populaţiile de păstori nomazi, stabilite vremelnic pe teritoriul României. şi păstorii autohtoni nu au
a\'ut loc reiuţii mai strâns.e, deoarece în limba română avem
puţine cuvinte privind păstoritul, moştenite de la vreuna din
aicestc populaţii (de ex. burduf). Intreaga terminologie referitoare la numirile de animale, la numirile produselor acestora, laptele şi derivatele lui, lâna ş.a., la numirile adă
posturilor şi· construcţiilor păstoreşti, este de origine getodacică sau la tină.
Pentru informare vom da mai jos originea unor cuvinte
referitoare la. păstorit din limba română.
Dintre cuvintele de origine geto-dacică amintim : stână,
baci, caţă, strungă, tare. miel, cârlan, măgar, ţap, brânză,
zăr „sau zer, zară, urdă, searbăd, balegă sau baligă, mânz

ebc.-Oi.
Dintn~ cuvintele de oriqine lartină amintim: berbec (berbex, - ecis = vervex),· oaie (ovis), capră (capra). ied (haedus), vătui (~ied de un an - vituleus), vită (vita), vacă
(vaoca), viţel (vitellus), viţea (vitella), bou (bovis). 'junc (iuvencus), corn (cornu.-us), porc (porcus), purcel (porcellus),
purcea. pun;eauă (porcella), mascur (masculus), mulă (mula),
asin (asinus), ·cal (caal, cabal!u's), a mulge (mulgere). mulsoare (mulsura), staul, staur (stabulum). lână (Jana), păr (pilus). lapte (lac.-tis), caş (caseus), păstor ( pastor,-is), păcurar
(pecorarius), băţ (baculum), păscut (pascuum), păşune (pastionis) C'tc.
Influenţele din alte limbi sunt târzii şi foarte puţine'l.
După cum rei•ese din cele prezer;tate mai sus, datele
lingvistice şi etnografice dovedesc originea daco-romană a
păstsritului Io. români şi totodată vechimea sa multimilenară.
Păstoritul transhumant la românii din nordul Dunării.
dar şi la aromânii balcanici îşi are originea în transhumanţa
get0-daicică (la sud de Dunăre în cea traco-illiră) şi în transhumanta romană, izvorâtă clin dorinţa măririi producţiei anima!iere:::2.
Acest mod de creştere a animalelor s-a păstrat şi în epoca postromană nu numai în Dacia, ci şi la sud de Dunăre
precum şi în provinciile apusene ale imperiului.
Incă în secolul al XIX-iea şi la începutul secolului XX
se cunoştea un păstorit transhumant deosebit de intens în
Spania23. Păstorii din văile valdeze ale Alpilor lnalţi (Elveţia) treceau în Provence între Sisteron şi Avignon (Franţa).
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Alte turme din Pădurile Valdeze iernau în Calabria în sudul
Italic~i. Transhumanta a fost cunoscută şi în Sardinia 24 •
Aceaşi fonomen cu cel petrecut în fostele provincii romane din apus a avut loc şi în fostele provincii dunărene ale
imperiului. Credem că aceleaşi cauze au generat transhumantcl redusă sau chiar transhumanţa la distanţe mai mari
(dublă, ·arnpld.) în cursul mileniului I şi în primele secole ale
mileniului al II-ea e.n.
Păstoritul transhwnant la români este legat de o populaţie sedentară, ca de altfel şi la celelalte popqare neolatine.
Păstorii transhumanţi locuiesc în aşezări stabile, drumurile
spre iernat şi vărat fiind bine stabilite şi mereu aceleaşi (ca
şi la romani calles publicae). La românii ·din nordul Dunării
aceste drumuri sunt bine cunoscute sub denumirea de calea
oilor sau drumul oilor~.
Păstorii transhumanţi nu pot fi confundaţi cu populaţiile
nomade 26 • Ei au fost şi continuă să fie nişte producători şi
negustori, care au întreţinut <:u produsele lor teritorii foarte
întinse .Br(mza produsă de români şi ele aromâni (caseum
valachicum) este cunoscută şi apreciată de toate popoarele
vecine. ca şi în epoca romană renumitul caş tracic (caseum
thrackum).
'Este de menţionat faptul că toate popoarele slave din
jur au împrumutat cuvântul brânză de la români sau aromâni.
Păstorii aveau cunoştinţe avansate în ceea ce priveşte
creşterea animalelor şi obţinerea unor produse lactate de
bună calitctle. Se străduiau de asemenea .pentru obţinerea
unei lâni &uperioare et.c. Din păcate starea în care au fost
obligaţi să trăiască după căderea provinciilor romane dună
rene a făcut ca ei să nu poată progresa prea mult din epoc·a
romcrnă pi1nă în epoca modernă.
In conc!uzie putem afirma că pe teritoriul României păs
toritul· transhumant. având unele perioade de staqnare în
moJT,ente c10 restrişte (în decursul secolelor III-XHI), s-a
păstrat a lături de celelalte forme de păstorlt (local şi pendulatoriu)27.
·
Dup~ abandonarea Daciei de către autorităţile romane
(275) el a continuat să se menţină la populaţia daco-romană
şi apoi veche românească, reprezentând una din ocupaţiile
tradiţionale ia români, alături ele agricultură (indusiv agricultura pe înălţimi). pomicultură, viticultură etc.
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NOTE
1 Pentru problemele pc cc;re le vom prezenta mai sus, din numeroasele lucrări referitoare la păstoritu.I de pe teritoriul României am
utilizat date din următoare'.e : Fr. Miklooich, E. Kialuzniiacki, Uber die
Wa.nderungen der Rumanen in jen dalmatischen Alpen uoo den Karpa ten, Viena, 1879 ; Emmanuel De Martonne, Viaţa păstorească în
Carpaţii români, Co!lwrbiri Idte!"'are, an\JJ XLV.I, Bucureşti; 19112, 2. p.
121-1'°7 ; I. Georgescu, 1'5 ani de
transhumanţă
în ţările române
11'782-1797, Cernăuţi, l 92:i : Ştefan Mete!i, Păstorii ardeleni în Principatele Homâne, Arai, 1925 ; Idem, Emigrări românes.ti din Transilvania în se-colele XIII-XX. Cercetări de demografie ·istorkă. BUJCuresti.
J971l· ; A. Veress, Păstoritul ardeleenilor în Moldova si Tam Românei<;că până în 1921, Rucureşt;, 1927; Mara Popp. Ciobănia Ia Ungurenii
din drea.pt:i OJtuui, Bucureşti, '19C3i2 ; Romulus Vuia, Tipuri de păstorit
la Români, BncU.N'!iti, i 964: Idem, Soziologie des Hirten:wesens in Sudosteuropa, în Van df-r Agrar zur Industrie Gesellschaflt Sozialer Wandel auf dem Lande in Suc!osteuropa,
DaNI1Stac1t. 1971' ; Ion Conea,
Geografie şi istorie româm·a1.că, Bucure!Şti, •19'44; Traian Herseni, Probleme de sociologie p.istorală, Bucureşti. 19411·; R01ITIU1lus Vulcănescu.
Elemente de droit contoumier pastoral rournain, BUICureşti, 1967; Vlă
duţ,u Ioan, Etnografia românească, BUCUI"e!Şti. J 973 ; C. ConstantinescuMirceşti, Păstoritul transhumant şi implicaţiile lui in Transilvania şi
Ţara Româneascii in secolele XVIII-XIX, Buicureşti. m7'6; Valer Butură, Etnografia poporului român. Bucureşti, 1978. p. 2011-235 ; Nico12e
Dunăre, Păstorltul de pendtllare .dublă pe teritoriul României, în Anuarul. Muzeill.ui Etnogr.afic al TransiLva:niei.. Cluj. pe anii 119.&5--1195'7,
Cluj, •11968; Nicolae Dunăre, în Ţara Bârsei. I. Bucureşti, 1'972, p. 157~·44 · Idem Civilizatie traditională românească în curbura carpatică
nordică, B~cureşti. i 984, p. G6--ill42 ; Idem, Typologie pastorale traditionelle sud-est euwpeenne, în Dispositions de la legisaltbin posi1tiv2
et du droit coutoumier relatives aux mouvements saisoniers des eleveurs du betaile dans l'Eurape du Sud-Es.t a t!"avers les siedes. Syanposium Interna: '0na;, 1975, Beogira:I, 1191716 ; Idem, L'levage penduJaire
double dans Ies zones de fernaison de l'Europe, Aipulurn. XV, Alba
[uHa, 1977. Idem. Probleme ale păstoritului sedentar şi local. Arhivele
Olteniei, 5. 1986. p. 2-86-1295 ; Victor TUfescu, Oameni din Carpa.ţi.
Bucuresti, 1982, p. 32-61 ; Lucia Apolzan. Oarpaţii tezaur de isitorie.
Perenita~ea aşezărilor ·risipite pe . înălţ~mi. Bucureşti. 1987, p. 100rHS ; Cornel u Bli:ur în Mărginenii Sib.iului.
Ci•vilizaţie şi cultură
p~pulară romfmească (coordonatori
Cornel Irimie. Nicolae Dunăr2.
Paul Petrescu) Bucur~ti. 1005, p. &l-€12, 7-0-73. 83, 88--89, 93-9'9 ;
Boris Zderciuc. Ibidem, p. 137-142: Traian Herseni. ibidem p. 143'1'56 ; Carne: h"mie. Con51tantin Popa. ibidem. p. 199-2128 ; Gheorghe
Iordache, Ocupaţ'i tradiţionale pe teritoriul României. Etudiu etnologic, II, Craiova, · 1986, p. 7-179 ; Clau!diu Giurgăneanu, Populaţia !ii
aşezări.le din Carµaţii român~ti, Bucur~ti, 11998. p. 72-84. La acestf?!a desigur s-ar r:.utea a iăuga încă mwte a1tele.
2 C. Constantinescu-Mirceşti, op. dt., p. 95~100, 108--.1~6 harta nr.
'1, p. 96 şi harta nr. 2, p. UIO ; D. Macre-a.• Probleme ale structurii şi
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evoluţiei

limbii române, Bucureşti, 1982, p. 1.1'3 şi pi. II reprezentând
drumurile de transhlUilanţă ale românilor şi ale vliahilor (ar5J111ânHo.r)
balcanici (în afara de text).
'
3 Nicolae Dunăre, Curbura ... , p. 1'13, 11115----'1116.
4 N. Dragomir, Oic·rii mărgineni
în Basarabia. Caucaz, Crimeea şi
Anwrica de Nord, Lucrările" Institutului de Geografie al Universităţii
din Cluj, VI, HJ3tr-1938, Cluj ; Iun Vlăduţiu, op. cit., p. 261 + bibl.;
N.cAae Ddr1ăre, C..:urbura .. „ p. 1'10. O mărturie îin acest sens sunt după
noi şi topunim€·,e române~ti (de origine dacică) Balta, Bălţi. Ion Vlă
duţiu, op. cit„ µ. 2bl + bil. Ibidem, µ. 26'5-21S6 ;
Nicolae Dunăre,
Curbura ... , µ. 111-112. La sfâ~itul secolului al XIX-iea şi la începutul · se,:nJ ului XX a:~st tip de păstorit. insuficient studiat, in sine
şi compaartiv ci; pt.storitul vlahilor (aromânilor) balcanici, a dat naş
tere ti:-;iriei imigraţic.-i târzii a românilor nord-dunăreni din Peninsula
Balcanică, fapt i11fmnat de datele arheologice. etnografice si de folclorul rumâne~c. Cf. Maria CJ.111sa, Romanen. Roumanen und Walachen
- SLrompfeiler der antike in · der neuen Welt Zeiitschrift fiir Archaeolog:e, 21, 1937, '.2. p. 119~192; Romulus Vuia. D:::>vezile etnograf.ice
aJe continuităţii, Transilvania (Sibiu), LXXIV, 1943. Idem în Anuarul
etnografic al Muzeului Transilvaniei, Cluj. 1959-196() si 196"2-196'4
/1'96fj I ; I. D mat. La vie pastorale chez Ies Roumains et ses problernes, Dacoromania. Freiburg-Miinchen, I, 1973. p. 78---1103 ; Valer Butură, op. cit., p. '.!15.
8
C. Conslantinescu-Mirceşti. op. cit., p. 29-35, 1'09-126.
9 Nicolae Dunăre. Curbura ... , p. 105.
10 Pentru l'Xemµ.i!ficare, cf. D. Tudor. Sucidava, III. Dacia, XI-XII,
19-IB. fi(l". 34/2-4. --. 181: Dan Gh. Teodor, Teritoriul est caJrp31tic în
veacurile \"--XI t•.ee .. Iaşi. 1978, fig. 4/1"0, p. 163: Maria' Cam.~a. Cultura veche româr.ească. A~ezările din secolele VIII-X de La BucovPloiesti. B11cureşti. I LJ/8, p. 149 : I. Barnea. în Dincgetia. I, Bucureşti,
19fi7. fig. ;3<1 /9. 10. µ. 74 : Sergiu· Haimo·vici.
Studiul resturilor :le
mr1mifere rlomes.tice clt·''>C' p.::<ri.te în aşezări din secolele VIII-XII situate în surj-es-tul HumânH. SCIV A. 35. 1984, 4, p. 31111-319.
11 în Lo·1tl' zoneie etnogr:ifice de de.1,J ~i munte s-au descoperit elemente de cu.[.tură m~,Uo>rială care <11.1 o veche sau chÎ'ar străveche. tradiţi2 cf .. în acest sPns Va.ler Sutură. o·p. cit., pa~im: Icin Vlăduiţiu, op.
cit„ µ.assim. ~.a. J\ce1e.1si forme străvechi se surprind în organizarea
muncii si îo stru:turilt' sodale. asupra cărora nu ne putem opri cu
;-ice«tl prilej.
12 l n cadrul păs.tc,·i; ului loc.'11. varianta din MtLnţii · Apu..eni unde este
antrE""n'1tă întreaga familie (bărbaţi .. femei şi c0<pii mai mari) trădează
trajiţii în forma de organizare cart> duc înapoi spre societatea dacică
în rJericarla din;iintt>;. cuceririi romane.
13 Radu Vul•pe. HLtoire anC'inne de la Dobroudja, Bl.llCureşti, 1938. pi.
:XXI, .fig. 35: Florea B: b11 Florescu. Monumel"llt•Ul de I.a Adamclissi Tropaeum Trai·a<11i ed. a TI-a. Bucureşti. 1.961;. fig 187, metopa VIII şi
fig. 188. mel0pa IX, Pie-sele se află în Mlizeul arheologic de Ia TropactPn Traiani Acbmclissi.
11 Scei;iee t'U animak (bovine şi ovi-caprine) se întâlnesc pe metopele
nr. 40 şi 64 din primul război cu dacii (anii l01r-<ll02 e.n.) şi pe metopele l'.25 'i 125 de la sfâ~itul c~ll!i de al doilea război cu docii (anii
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105--106 e.n.). Copii exacte :lupă aceste piese se află in Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România din BucuI"elti.
1 " „Th.ini etia111 casei· 1actisque abundaitia non solum agrestes saturat, secL
etfo~m ·e1€gantium mensas incundis et numerosis dapibus exornat. Quibusdam vero na.tionfous fr-umenti experti.bus victuun conunodait ex quo
Nomadurn Getarlimque plurimi galaktoptad dicuntur\ Lucii luni Moderati. Columelae, De re rustica, VII, 2, în Izvoare privind istoria României, I, Bucureşti, 1.964, p. 394-395.
16 Metodd română de iernare a vitelor in. sbauie este larg folosită si la
români, mai ales în Transilvania. (cf. rom. staul. pl. SltauJe - lat.· stabulwn).
·
17
Nkolae Lascu, Cum trăiau romanii, Bucureşti, J9.6i5, p. 34 şi fig. care
reprezintă transhwna.nţa, după p. 64.
18 Neque c:Gdem loco aestivq et hiberna idonea amnibus ad pascen<lwn.. Itaque greges ov:ium longe abi.guntur ex A.pulia in Samnium
astivUin. . .. 1..onge · enim et late in diversis. locis pasei solent ut multa
rniliaaus·r.t saepaE: hibernae pastiones ab aestivis. Ego vero scio, ,inquam ; n11m mihi greges in A.pulia hibernabant qui in Reatinis montibus aesti-vabant (Marcus Terrentius Varro, De re rustica, II, lf'l6,
şi II/2, 9, B bl. Teubneriana, Upsiae, 191!2,, p. 73, 79). Pasajele citate
mai sus sunt reiate şi la Ovid Densm;;ianu, Păstoritul la popoarele romanice, tnsernnă~atea lui lingvistică şi istorică, Bu:c~ti, HHi3„ p. 6-7.
19 M. Bacrea, Isloria României, I, Bucureşti, p. 403-404 ; D. Tudor,
Oltenia Romană, ed. 3-a, Bucuretşi, 19618, p. 71?,,
20
I.I. Ru-;su, Din trecutul păstoritului românesc. Anuarul Muzeului
Etnografic ăl Transilvaniei Cluj pe anii 1'967---,1S;5,s, Cluj, 1958, p. 1351136 ; Idem, Moştenirea traco-da.cică oglindită în temtinologia românească, Studii ~i cercetări de istorie veche, 31-, Bucur~ti, 1, lfl80, p.
95-96. Cf. ac. listă de cuvinte după I.I. Ru:ssu şi la Valer · Butură.
op. cit., · p. -'2-0J şi la Nicolae Dunăre, Curbura ..., p. 1211-1'2'2.
tncă din secolul trecut B.P. Hasdeu atribuie fondului autohton getodac şi nu influenţEi turceşti cuvâiitul cioban, sinonim cu păstor, păcu
rar, ambele de origine latină (cf. în lucra.rea sa Or-iginea pă<Stordtului
la români. -în vol. Scrieri istorice. II, Ediţie îngrijită şi prefaţată de
Aurel Sacerdoţeanu. Bucureşti, 1973. p. 1103---llOu.
lr:i continuare p.
tl.07-1!41 sunt :u1alizate restul de cuvinte referitoare la păstorit de
orii?ine geto•:i,„.ca şi latină. Consultând Micul atlas Hnglvstic român,
serie nouă, ir.trebarca nr. 535, nr. hărţii 257 (în volumua mare 394),
am constatat că cioban are o răspândire foarte mare în Carpaţii Meridionali si Or'. entali. inclusiv versantul tl"ansilvan si în toată zona
extracarpatică a ţării. O influenţă turcească atât de outernică asupra
păstoritului românesc nu a putut fi. !n cazul că ar fi fost ar fi intrat
şi alte cuvinte refeeri·toare- la păstorit în limba română nu numai
cioban {=păstor). De aceea credem că B.P. Haşdeu avea dreptate.
Tot fonduiui autohton geto-dac mai trebuiesc aitribuite, crede111 noi
şi unele denumiri de adăp::isLuri păstoresti ca : bordei, surlă, colibă,
· cra.rnbă, târla.: corlă (din care considerăm că d~rivă şi corla.te, colnă· !i.a.
21 Valer Butură, op. cit., p. 2i03.
22 După părer.e;:; noastră transhumanţa păstorească românea.<;că nu apare în evui mediu dezvoltat. Ea a apărut cu mll!l.te secole inadnte la
dad, r<Jmani şi protorornâni, iar în evul me:liu dezvoltat ia doar o am0
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plQare tna1 mare, dJw.rită W\Oi' wndi~ii prielnice. În legătura cu aceste cndiţii cf. Corneliu Bucur, op. cit., p. 7·0-73, 113, llS-:-119 ; Cornel
Irimie, Const.aintin Popa, op. cit., p. 1Y9-2Q8 ; Nicolae Dunăre,· Typologie des traciitionellen Hirtenlebens im karpato-bailkanischen Raum •.
Zeitschrift iiir Balkanologie, XI, Miinchen, H.175, 1, p. 2'09 ; Valer Butură, op. cit„ p. 215.
23 „Le transhumancl:' s'est exerce en Espagne avec une a.:rnpleur et
dans des conditions teHes qu'on ne les retrouve a ce degre nulle part
dans !'Europe. Du Nord au Sud, de l'Est a l'Ouest, d'immences troupeaux se depl;;caJent hier encore des Pyrenees a l'Ebre, de la Galice
et des Montes Cantabriques ă la Manche et a l'estremajoure; des
Monts Ibenques ă la .,-nouvelle Castille de l'Andalousie a Valence,
c'etait comme une flux et reflux de laine, une 05Ci1ation rytmique de
troupeax" (cf. A. Friburg. La transhwnance en Espagne, Ann.ales de
Geographie, XIX, UllO, p. 2'31, la Ovid Densuşianu, opt. dt., p. 6). Am citat acest paraj pentm a se putea vedea identitatea ·transhumanţei în Spanid ou aceea petrecută tn zona oarpato-bailcanică. Aceeaşi siHtaţie se n:marcă şi în celelalte regiuni. din FranţJa, Italia, Elveţia!, etc.
„~
24
Toate ace, te depfasări cf. Ovid DensU"?ianu, în lUJCrarea sa Din iJSto. ria migraţiilor la popoarele romanice, Buletinul Socieotăţii filologice,
III, Bucureşti, l90i7, + bibl. citată.
•
( 23 Em de Martone. La vie pastorale et la transhumance dans Ies Carpathes Miridionales, leur · importance geographique et historigue, Pait"is, 1904, p. ::.;.0~2!41 ; Tibertu Morariu, PăJStori<Lul în Al!PU francezi şi
în Carpaţi, Bucure~ti, 19'12 ; Romulus Vulcănescu,
Cartografiereea
etnografică a transhumanţei în Oltenia de Vest, Revi.'!>ta de etnografie
şi folclor, IX, Bucur~ti, 1%4, p. 1.7-31 ; RomU:!Us Vulcănescu, Paul
SimionesC'u, Drumuri şi popasuri ~trăvechi, Bucureşti, 1.974, p. 30-311 ;
D. Macrea, PrcibiEin(· ale structurii şi evoluţiei Jimbii române, Bucureşti, 198:2, 'hart3. Dr.umur11.ar d~ tranl.>humanţă ale păstorilor daco-romani, aromâni, meglenoromâni şi istroromâni (la sfârşitul cărţii, în
afară .:le text) : C. Constantinescu~Mi.rce~iti, op, cit„ h3rta nr. 1, p, 90
hart'l. nr. '2, µ. lHJ.
26 Păstorii tranhurnanţi au fost consideraţi nomazi de către autori
străini si chiar români (ultimii referindu-se mai ales 1a
păstoritul
balcanic: ciEcarece nu a fost studiată m.a.i aprofundat nici origine.a acestui tip de păst@rit.
· ~~.
Uneori deplasărik de la iel'nat şi vărat au fost confl.lll1doate cu mi-·
graţiile popul.iţi'lor barbare şi nlll1Tlite ca atare (migr.a.tions, wanderunghen). P. Ca.nceJ, incă la inceputul secolului, a considera,t păsto
·ritu transhumant Ja aromâni ca aparţinând unei populaţii sedentare.
Pe români si vlahii din sud (aromânii) el i-a considerat sedentari.
doar pc vlahii (fârlieroţii) :lin Alibania îi consideră nomazi (of. lucrarea sa Păstoritul la popprul român. Precizări ebncgrafico-fatorice cu
prilejul ai:„ariţ'ei s!udiului Dl. O. Densu~iianu „Păstoritul la popoarele romank~:·, 1913, p. 1.1-211'. El consideră păstorul aşezat o cate-.
gorie su.p2rloc.ră ţăranului agricol (Ibidem, p. 211~2'3).
Mai târziu abardează această problemă RomullliS Vuia, în fucrare.:i
sa Tipurile cie păstorit la Români (p. 219). După părerea sa teoria
nomadismului cs·te absurdă. Transhumanţa este legată de păstorul sedentar (cu se.te stabile). Atunci când păstorii se deplasează la vărat
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cti Întreaga familie (aromânii macedoneni) avem de,a face cu o trartshwnanţă cornpleză, nu cu nomadism, formă care d~rivă din transhumanţa simplă (fără familii). El ca ~i P. C.a.ncel ii c:msideră doar pe
J"âr~eroţi nomazi.
După părerea noastră pă.'>torii :ie origine romanică nu au fost şi nu
sunt nomazi. Bi au păstrat, în funcţie de împrejurările în care s-au
dezvoltat ~tioriceşte, un mod de trai mai evolu:at sau mai puţin evoluat, FârseroţH au rămas, după părerea noastră, la nivelul de trai pe
care-l duceau în momentul cu~eririi romane. Ei sunt transhumanţi ca
şi ceilalţi, dar din cauza locurilor sărace în păljuni (unde au fost împinşi de alte populaţii) sunt nevoiţi să ducă un trai mai mobil. dar nu
l.Jarbar. Toate ramurile p'.lpulaţiei de origine romanică în zona carpato-balcanică practică diferite tipuri de transhumanţă
nu păstxit
nomad~
Considerăm că este· abs.'.Jlut necesar c.a păstoritul transhumant carpaLo-balcanlc să fie studiat comparativ cu păstoritul transhumant :lin
Alpi, Pirinei şi din alte regiuni din pu:-ict de vc-dere etnologic. lingvistic, isto.ric, fulclorist!c, sociologic c-tc., fapt care ar aduce fără îndoi.ală
nof precizări pentru l'lucidarfa acestui mod de trai.
:1

\
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Tara
Litua
,
'

VASILE CARABlŞ

Factori geografici şi conjuncturi politice şi economice au
impus şi în Oltenia formări de ţărişoare româneşti cunoscute către jumătatea secolului al XIII-lea. Erau aşezate de-alungul apelor sub conducerea marilor ,cnezi şi voievozi. ·Insă
de abia se terminase năvălirea cumană, ca în 1241 să fie
marea invazie a tătarilor. Făcând ravagii înspăimântătoare
şi în Transilvania., spre a preveni o eventuală repetare a pă
vălirii. Bela al IV-lea, regele Ungariei, a luat o serie de mă
suri de apărare. Un punct vulnerabil al statului ungar, expus năvălirilor dinspre răsărit, cât şi a celor dinspre miazăzi
ale bulgarilor, era Banatul de Severin. De -aceea regele ungar chemă ordinul cav.a.lerHor J.oaniţi sau Os1Pitalieri din I~
rusalim, cărora le conferă numeroase avantaje şi drepturi
în schimbul apărării graniţei 1 .
•
Diploma sau actul pe .care Bela al IV-lea îl dă cavalerilor Ioaniţi în 2 iunie 1247, constituie pentru istoria neamului
nostru unul· dintre cele mai importante documente, căd el
ne atestă pentru prima dată organizaţia olteană sub raportul
politic, economic, social şi militar. Bela al IV-lea acordă Ioaniţilor „întreaga ţară a Severinului împreună cu munţii ce
ţin de ea şi cu toate celelalte ce atârnă de ea, precum şi cu
.cnezatele lui Ioan şi Farcaş până în râul Olt afară de ţara
cnezatului voievodului Litovoi, pe care îl lăsăm românilor,
aşa cum l-au stăpânit aceştia şi până acum~. (s.n.)
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Orânduielile pe care Ie va face Ordinul cavalerilor

ÎO<f-

niţi, atât pentru libertăţile cât şi pentru judecăţile nobililor.
şi celorlalţi ·care ar veni din alte părţi să locuiască ţinutul

amintit, cât şi h.otărârile judecătoreşti pe care le vor da, vor
fi socotite drept bune şi tari.
Din punct de vedere al orqanizării p-01itÎ'Ce dipl-0ma Ioaniţilor certifică existenta unei formaţiuni dintre care 4 în
dreapta O:tului şi una în stânga lui.
In Oltenia se menţionează mai îr;tcîi „Ţara Scverinului",
urmează apoi cele trei cneza le : al lui Ioan, al lui Farcaş şi
al voievodului Litovoi. Erau formaţiuni ·po:itice vechi, aşa
cum srau şi în Transilvania, cuno's:ute încă din seco~u] al
IX-lea.
In depresiun<:>a TArr;u-Jiului. tăiată prin mijloc ele râul
Jiu, prelungindu-se spre apus până în clepresiunoa Tisrnanei, iar spre răsărit pimă Ia Olt (după unii autori şi dincolo
de acest râu) era centrul ţării Litua (Terra Lytua) condusă
de voievodul Litovoi 3 . (Lyluoy Woiavoda). Documentu] nu
cunoaşte cum se numea a'ceast~ ţară de către locuitorii ei,
şi a. numit--0 după numele domnului. Ţara Litua era un voievodat întins, în primul rând pe teritoriul jtKleţu:ui Gorj ele
astăzi, din moment ce înqloba şi „Ţara Haţegului"
(Terra
Harszoc) cu cele ce ţin de dânsa", o continuare naturală
prin Valea Jiului. loc pe unde şi leqături'.e clinlre românii ele
dincolo şi de dincoace au fost perma1;ento. ln suci voievojatul ~bora spre câmpie. Din lipsă de do-vl'Zi nu sc pot stabili
hotarele acestui înSL'mnat voievodat. În realitate Lilua era o
ţară de munte.· La sfâ'rşitul sccolu!ui al XIX-lea, Witold Rola
Piekarski înştiinţează pe Hctşdeu că tradiţia păstr3 pc Ciiort,
la Novaci pe „Letin vodă" adică pc Litran - cum mai este
cunos<:ut Lilon saLI Litovoi - voicvod. 4 Sub raport juridic
cn:ezatelc lui Ioan şi Farcaş au o situaţie i1;fc>rio.1ră faţă de
„cnezatul voievodului Litovoi" şi „t:ir~ '.ni Soncslau". Primele
două sunt cedate cavalerilor fo.:i.niţi fără vreo restricţie, întoCIUai ca şi „ţara Severinului'' şi ·„Cunnnia" pe .câtă vreme
ultimele două nu sunt cedate, ~'i rămân românilor, „aşa cum
le-au ţinut ei şi până acum''. Aşadar. „ţara Litua" sau a lui
Litovoi, ca şi a lui Senes'.au aveau o situaţie de drept supe"rioară5. Cele două voievodate se bucurau de o autonomie
largă, pe care şi-o sporeau ori de câte ori li se ofereau împrejurări prielnice.
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Diploma ne relevă că regele Ungariei avea· anumite „venituri şi foloase" din aiceste două ţăr'i : jumătate pentru sine
şi jumătate pentru Ioaniţi. Nu erau însă obligate să presteze
şi slujbe. Ele aveau oşti capabile să lupte alături de oastea
regelui 'şi a cavalerilor ; aveau o nobilime locală, din mijlocul căreia cei doi voievozi îşi vor fi ales dregătorii de la
curţile lor şi pe cei ce adunau dările 6 . Sub raportul vieţii economice diploma aminteşte de „morile în fiinţă" din ţinuturile
concedate. Mori se aflau, desigur, pe apele de munte ale
Gorjului cum sunt: Motru, Tismana, Bistriţa, Jaleşul, Jiul
etc, dar nu putem şti în ce stadiu de dezvoltare· tehnică se
aflau .. Bănuim că nu se deosebeau cu mult faţă de cele de
astăzi. Fiind mori, însemnează· că erau
terenuri potrivite
pentru cultivarea cerealelor. Se făcea deci o agricultură. Aci
erau şi „fâneţele şi păşunile" ,necesare creşterii vitelor mari
şi mid, condiţii esenţiale ale dezvoltării economice şi ca
urmare, politice şi sociale, pentru o populaţie deasă, mai cu
seamă în parte.a de deal şi munte a judeţului. Privită în ansamblu, stăpânirea lui Litovoi reprezintă cel mai important
nucleu politic românesc din Oltenia.
Tot_sub raportul aconomic · se înreg~strează şi pescăriile
ele la vunăre (piscationes Danubii) şi eleşteele de la Celei
(ac piscinae de Cheley), din venitul cărora regele îşi opreş
te jumătate. Geograful Ion Conea susţine că e vorba de Ce·
leiul din judeţul Gorj şi nu cel din Romanaţiî. Trebuie subliniat că în Dunăre era pescuitul natural, şi din apele sale
erau amenajate eleşteele. Şi din moment ce e vorba de piscine, <led de mai multe eleştee sau iazuri, acestea nu puteau
fi decât aci la Dunăre şi în nici un caz la Celeiul Gorjului,
unele cantitativ, astfel de eleştee erau inferioare celor de pe
Dunăre. Pescutiul de la Dunăre cât şi eleşteele de la Celeiul
Romanaţului, constituiau un factor economic important, de,
care regele ungar nu putea face abstracţie, fiind direct interesat, pe dată c~ îşi oprea jumătate din venituri 8• De le Celeiul Gorjului ce venit putea să aibă, chiar dacă ar fi fost
vreun eleşteu. Iar când e · vorba de păstrăvi - cum susţine
I. ~onea - avea regele Ungariei deştui în apele Transilvanie( Mai mult, îndeletnicirea de pescar, care să aducă un
Y2nit, nu se putea exercita decât la apele mari ca Dunărea;
Jiul., Oltul etc., şi în nici un caz la nişte pâraie ca Celeiul,
Orlea, Izvarna şi alte ape similare.
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Diploma Ioaniţilor mai arată că la jumătatea secolului
al XIII-lea în Ţara Litua, ca şi în întreaga Oltenie, în afară
de cnezi şi voievozi, mai erau şi nobili - majores terra" îq termenul nostru boieri, şi „rusticii" - adică ţăranii. Aşa
dar, încă înainte de întemeierea Ţării Româneşti, exista o
stratificare socială : o pătură superioară de proprietari, de
nobili sau boieri, şi o pătură inferioară de rustici sau de ţă
rani. In chip firesc, trebuie făcută legătura între aceşti „rustici" ai veacului al XIII-lea şi „vednii" sau „rumânii" întâlniţi documentar în secolul al XV-lea. E una şi aceeaşi pă
tură socială, purtând însă alt nume 9 . Există, .de asemenea, şi
o organizaţie militară. Cnezii şi voievozii trebuiau să adune
oaste în caz de luptă. Oştenii se renutau din ţară şi erau
de arme deosebite. Luptele lui Litovoi şi ale lui Bărbat sunt
edificatoare pentru această vreme.
Cavalerii Ioaniţi, cărora li s-au acordat atâtea .privilegii
şi drepturi, au avut o scurtă stăpânire. După 1260 ei erau
plecaţi din Severin. Lor li se datoreşte probabil clădirea turnului din ace:astă loca.litate. Tot aceşti cavaleri au clădit şi
turnul (cu mormântul în el) de la Poiana-Gorj. Astfel de în·
tări turi pot să fi fost şi în alte părţi ale Olteniei 10 •
După moartea regelui Ştefan al V-lea al Ungariei (1272)
şi pe timpul când urmaşul său LadisLau al IV-lea era încă
minor, voievodul „Litovoi Gorjeanul" - curh îl numeşte N.
Iorga - ocupa împreună cu fraţii săi o parte din teritoriul
din sud de Carpaţi, pe oare-I avea coroana ungară ca putere suzerană, şi refuză să mai plătească tribut 11 • ln actul
din 1285, stă.pânitorul 'Ţării Litua de pe „toată valea Jiului",
e înfăţişat „ca un adversar de temut, şeful unei familii ·cu
aparenţă de dinastie, vechiul calificativ de „cneaz voievodal a dispărut ; Litovoi e voievocl 12. Regele TTngariei a încercat să-l aducă pe Litovoi la supunere ~ntru recunoaşterea
suzeranităţii şi la plata tributului pe cale paşnică. Cu toate
insistenţele regelui, mândrul şi curajosul voievod gorje:an a
refuzat cu demnitate pretenţiile maghiare şi astfel s-a ajuns
la conilictul armat. Impotriva 'ui Litovoi regele a tritnis pe
magistrul Gheorghe. Pe 1câmpul de luptă Litovoi îşi pierde
viaţa, iar fratele său Bărbat a Iost luat prizonier şi dus în
faţa :regelui, care, pentru a-l elibera, a pus „să ·se· stoarcă
o însemnată sumă de bani", pe care Bărbat a fost nevoit s-o
plătească, instituindu-se din nou tributul faţă de regele un-
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gar13. Plata acestei sume mari de bani, ne demonstrează o
stare economică dezvoltată în Ţara Litua.
In fruntea voievodatului lui Litovoi rămâne acum «::a voievod fratele său Bărbat, sprijinit desigur şi de ceilalţi fraţi
ai săi. „Ţara Haţegului", care în diploma Ioaniţilor era arătat
ca făcând parte din' Ţara Lltua, nu mai aparţinea de data aceasta. D.ocumentele de după 1275 menţioneză .alături de
„Micud, pe banul de Severin" şi pe Petru „comitele de Haţeg"14.
.
Lupta lui Litovoi cu ungurii s-a purtat după războiul dintre regele Boemiei, Ottokar, şi regele Ungariei, Ladislau,
care a av.ut loc între :poiembri.e 1276 şi mai 1277. Aşadar, în
vara sau toamna anului 1277, regele va fi trimis pe magistrul Gheorghe, după ce au fost înăbuşite răzvrătirile izbucnite în diferite părţi ale regatului ungar 15• Lupta pare a se fi
dat pe lângă Haţeg. Râul Bărbat de lângă această localitate
aminteşte de lupta fraţilor voievozi gorjeni, adversarii dinas-'
tiei arpadiene 16 . Probabil că reşedinţa voievodului Litovoi să
fi fost î.n Haţeg sau în Sântă Maria-Orlea, unde se află cea
mai impunătoare biserică de piatră, a ·cărei vechime merge
până î:o. secolul al XIII-lea 17 • La sud de Carpaţii Gorjului, în
seco~ul al XIIl-lea, nu ne este cunoscută nici o calitate şi nici
o clădire de zid. O aşezare cu rămăşite romane este exclus
să fi servit ca reşedinţă. Lupta de la râul Bărbat, aflat în apropierea celor două localităţi, pledează pentru ipoteza reşedin
ţei amintite.
.
După părerea unor autori, la lupta din 1277 ar fi fost un
Li to voi al II-lea. Nicolae Iorga afirmă clar că „cea ce putea
să aibă treizeci de ani pe la 1250, ar fi avut mai puţin de şai
zeci după 1272" 18 . Dar putea să fie şi de 40 de ani în 1247, iar
în 1277 ar fi avut 70 de ani. De asemenea, actul din 8 ianuarie
1285, care aminteşte ele lupta dintre Litovoi şi magistrul
Gheorghe, relatează simplu: „voievodul Litovoi împreună cu
fraţii săi, în necredinţa sa, a cuprins pe seama sa o parte din
regatul nostru ce e dincolo de munţi 19 • Dacă ar fi fost un urmaş al lui Litovbi din 1247, cancelarii de atunci, foarte meticuloşi în redactarea actelor, nu se putea să nu fi consemnat
to,cmai acest lucru esenţial, fiind vorba de un voievod, condll•Cător de stat.
Ocuparea Haţegului de către unguri, care a avut loc în
urma „mişcării lui Litovoi", constituie încă un argument în
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sprijinul identltătii acestuia cu voievodul din 124720. Aşadar,
excludem ideea existenţei unui Litovoi al II-lea.
111 sfârşit, Li to voi, voievodul ţării Litua, este „cel di1:tâi'
domn român căzut în apărarea moşiei sale" 21 • Simbol al liber~ăţii .şi independenţei romăneşti, ~ămâne una din figurHe de
seamă ale neamului nostru.
Pentru judeţul Gorj este cea dintâi figură istorică, a că
rei statuie ar trebui să fie alături de c.~ a lui Tudor Vladimires,cu din Târgu-Jiu.
Fraţii Litovoi şi Bărbat se impune să fie eternizaţi prin
denumiri de străzi şi şcoli în diferiţe oraşe ale Gorjului.
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Un Tetraevangheliar slavon, Braşov, 1565
în pat1 imoniul Muzeului Judeţean Gorj
ISAC EVA
In sec. al XVI-Iea, Braşovul era un important centru de
legături economice şi culturale între- cele trl'i ţări româneşti.
Ad funcţiona din 1535 tipografia înfiinţată de Johann fionterus. iar în anul 1539. Johann Fuch.s şi Johann Bcnk'ner au

deschis o moară de hârtie.
·
In această atmosferă de intensă activităte tipografico-editorială, începe în a doua jumătate a sec. al XVI-iea, munca
tipografică desfăşurată de Coresi la Braşov. care execută în
atelierul său, la comanda lui J. Benkner, judele Braşovului,
cărţi religioase atât în limba română cât şi în limba slavonă.
Intre anii 1562 şi 1568, cărţile slavone carC' apar la Braşov amin te-se ca tipografi pe unul sau altul din uc:cnicii lui
Ooresi.
Astfel, ultima carte tipărită din iniţiativa. aceluiaşi J.
Benkner a fost „scoasă" în anul 1565 de unu] din aceşti ucenici, Călin diacul.
Această tipăritură din anul 1565 este un Tetraevanghelier slavon, din care un exemplar se află în patrimoniul judeţului Gorj, în fondul de carte vedw al Muzeului judeţean.
Ceea ce ne d·etermină să afirmăm cele de mai sus este
faptul, că atât din punct de ved~re al conţinutului cât şi din
punct de vedere al filigranului, tjpăritura respectivă cores77
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puntje cu această dată; regretabil fiind faptul că pe lângă
alte file lipsă nu avem nici ultima., care ne-ar fi dezlegat
enigma.
In urma cercetările întreprinse până în prezent, se pare
că ar fi unicul exemplar din tară,
B.R.V., vol. IY făcâ1~rl
descrierea la p. 7-8 din M. Korneeva Petfulan (Slavia. V,
1926-1927, p. 190--194). care a descoperit cartea în Muzeul
de Artă Ucraineană din Harkov, undP a. fost adusă în timpul
revoluţiei ruseşti dintr-o bibliotecă din Volinsc.
Cartea este împărţită în caiete, fără paginatură, cu signatură chirilică oe prima şi ultima paaină a fiecărui caiet
care este de 8 fi.le, fiind o reeditar0 ;i Tetraevanqhelierului
lui Coresi. tioărit la Br.::1şov în a1~ul 1S62. Din caietele acestei
.valori bibliofil0 linsese o parte clin file, dar este păstrată ordinea ev;inqheliilor.
Caie.tul a] doilea are fi file- şi este numerotată ultima
fWl. uiietul al treilea are 7 file lipsind fila 1 cu si.qnatura.
Caietul a1 oatrulr>H este comolC'l, dar din ,'J.l cinr:il0a nu n.vem
'1rima şi ultima fili'i cu ~iqnatura, iiVând num.1i 6 file. Caiet0l0
6, 7 8 sunt complete, iar din caietul al noulea lipseşte ultima fi'-9 cu siqnatura. Pe fila 4 v. ::1 r:aietului 9 se termină
Evanrrhelia lui MatC'i. iar fiJ."! Sr. a cF1i0tului 9 <'Stc i'!~bi'i. Pe
fila .5 v. a caietului 9, sub frontisniciul marr> clin 111i0ri îm'))1etiti începe indic0le capito:elor Ev;in0h0liei lui Marcu şi
se sfârşeşte la fila 6 v., iar la mijlo:ul filei începe predoslovin pentru aceastif evanqhelie.
Ev:inqheli" lui M.'Jrcu încP00 la fil„ 1 r. a caietulni al 10Iea, sub un frontisniciu man~ n1 vulturul car0 ocună aproape o jumătatP d0 paqi.nă. Cc1ietel0 10. 11. 12. lJ. 14 sunt
comolete. La fila 6 , .. a Ciietului 11 14-lea se termină Evannheli'l., lui 'Marcu si tot pe această filă. de la miiloc oână l::i.
fila 8 r. suh "im ornament mic: sp aăseşte lista caoitolelor
Evanqheliei ]ui Luca. iar oe fila 8 r .suh uP ornamPnt încene
o pre·cuvânt<ue oen-t-ru -'l.ce.-=istă evanghelie. !Din caietul al 15lea avem 7 file. oe filH 1 r. încPnilncl EvanqhPli.'.! l11i T,uc.-=i su11
un frontisoi.ci~ din lnieri cu vulturu] mic (foto 1l Caietul 2}
are numai 7 file. pe fila 1 v. la miiJoc se termină Evanqhelia
lui Luc,1 şi începe rezumatul Evanqheilei lui Ioan, sub un
frontispiciu mic din luie>:-i îmoetiti. iar la începutul rându~ui
o coro3r:;ă ca şi la celelalte evanghe:ii. Sub alt frontispiciu
mic, la mijlocul filei 2 r. începe predoslovia la aceeaşi evan78
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ghelie. Fila 3 lipseşte, iar de la fila 4 a caietului 23 sub frontispicu] mare începe Evanghelia lui Ioan (foto 2). Caietul
29 are însemnată prim.1 filă. iar pe fila 3 v. se termină Evanghelia lui Ioan. In continuare. sub un frontispkiu din lujeri
împletiţi, ocupând două pagini găsim „Povestire ce cuprinde numărul evangheliilor pc anul întreg şi succesiunea evangheliilor de unde îr;cep şi până unde se opresc", iar pe fila
următoare, sub un frontsipiciu mic „Povestea despre evangheliile ce trebuie să se citeasci: :=i fiecare zi după săptă
mânile anului întreg".·
Fila 6 a acestui caiet este scris de mână cu litere de tipar, respectându-se tiparul roşu-negru. La caietul următor,
nu se poate vedea signatura. deoarece toate fi!ele sunt completate pe margine cu hârtie albă, din el lipsind ultima filă
pe care probabil era epilogul cu numele domnitorului şi anu]
când s-a' tipărit.
Fi],a ·are 28 x 18 cm. oglinda za.ţului de 24 rânduri pe pagină, având dimensiunile 23 x 13,5 cm. Tiparul a fost execu-·
tat în două culori, negru si roşu. cel obişnuit fiind imprimat
cu negru. pe hârtie groasă cu filigran. Capitolele sunt tipă
rite cu litere mari cu culoare roşie, cu a.c:eeaşi culoare fiind
tipărite şi titlurile subc::ipitolelor. Initia~ele au înălţimea a
5-6 rânduri de text, neîncadrate, formate din linii duble
împletite cu iscusinţă şi meşteşug, cu roşu sau negru. Frontispiciile sunt de patru feluri cele de la începutu] evangheliilor fiincl mai mari, din linii, lujeri şi flori frumos împletite sub formă de figuri geometrice, cel'Curi şi semcercuri.
La începutul Evangheliei lui Luca şt probabil şi a lui Matei,
frontispiciul ocupă o mare: parte din' pagină, fiind akătuit
din figuri geometrice din linii duble împlNite, iar la mijloc
se găseşte corbul cruciat. Din colţurile de jos ale frontispiciului pornesc împletituri de lujeri care se termină cu o coroană având deasupra o capsulă stilizată. Din colţurile de
sus. dispuse spre interi.Dr se găsesc două capsule, iar Ia mijloc se în?.ltă o cruce încadrată de sfove chirilice.
La începutul Evangheliei lui, Marcu şi Ioan· este un alt
frontispiciu care în marc măsură se aseamănă cu cel descris·
mai sus, dar în mijlocul căruia se află stema mare a Ţării
Româneşti, formată din corbul cu aripile .întinse şi cu crucea
în cioc, iar de o parte şi de alta având doi pomi.. Din colţu
rile de jos pornesc tot doi lujeri, dar care se termină spre
1Sl
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mijlocul frontispiciului, fără a e.vca în -vârf coroana, Crucea
de deasupra frontispiciului este încadrată tot între · două
capsule, dar împletitura diferă de cea de la frontispiciul
descris anterior.
Mai întâlnim lin frontispiciu mai mk decât cele descrise
m:ii sus, tot din lujeri îmoletiti. iar din colturiJ.e de jos pornesc împletituri duble până la înăltirnea frontispiciului. Ia
mij:oc este aceeaşi cruce încadrată de litere chirilici:'.
Frontispiciul mic este de forma unui dreptunqhi umplut
cu linii împletite sub formă de semicercuri şi romburi.
Se observă o simetrie perfectă la împletitura făcută de
lujeri, liniile şi' florile acestui frontispiciu.
Coro:ina înconiurată de luieri împletiti este· aşezată sub
forma unei iniţial~ ornate la încc:-putul indicilor capitolelor
evanqheliilor lui Marcu, Ioan. Luca, şi probabil ş1 Matei.
Cercetând filiqranul tipăriturii pe ciire o prezentăm, se
constată că perioada de fabricare a hârtiei est0 între anii
1562-1589. îrică o dovadă în nlus să sustineJll că estr- scoasă în anul 1565 de tiporiraful Călin. Stemri Braşovului. un
trunchi cu rădăcini cu o coroană aşezată deasupra, este tipul
principal al· filiqranelor C"!re sunt folosite în pPrioada anilor
1546-1561. După anul 1561 se foloseştR o noui'l formă stilistică de filiqran. în care elementel0 stemf'i sunt introcluse în
cadrul unui scut. Un astfel ele filiaran hr'3ŞOV('-'.ln re'Jre:ientând stema cu elementele inlrocluse în cadru; unui scut se
întâlneşte la hârtia acestei cărti.
Tetraevanqhelierul a fost clonat în timpu] rlomniei lui
Constantin Alexandru Ip~ilanti Voievod bisericii clin Dră
qoieşti. aşa cum se vede din însemn.i.rC';i clC' oe copertri .:i doua
a cărţii: .• Această sfântă Evanghelie s-a clat în sfânta biserică a Drăqoeiştilor PC' sq:ima - popii Petru şi a· diaconului
Voicu, sin poua Ion ol Drăqocsti, precum să se ştie. Eu popa
şi diaconul Voicu, sin pona Ion.
Această slovă c0 sc .scrie acum în ·zilele lui Io Constahtin Alexandru Ipsilanti Voievo:i 1802-1806".
Însemnarea este ştearsă şi foarte qreu de ctescifrat. dar
• pe o altă filă găsim una în care este amintit numele aceluiaşi
domnitor.
„In zilele prea luminatului Vciievod Io Alexandru Ipsi'
!anti Voievod
o lumină pre ceriu la amiază era că tot norodul au văzut aceasta".
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Legătura este deteriorată, blocul cărţii desprins, prima
1copertă are numai lemnul, a doua este din piele nea:gră pe
lemn, ornamentată cu un medalion la mijloc, iar pe margine
chenare din motive florale stilizate. Multe file sunt lilpsă, altele rupte şi incorect rezolvate, desprinse sau completate d9
mână, lucru ce impune o restaurare urgentă a acestei valori

bibliofile.
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Judeţul Jaleşului
_„--

_,./

~

~
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V ASIIffi

G.ARABIŞ

Prima ştire documentară despre acest judeţ se află în
actul din 3 oct. 1385, prin care Dan I, domnul Ţării Româneşti, confirmă mănăstirii Tismana dania" sa din judeţul Jaleşului. „Şi mai întâi am căruit acestei mai sus-zise mănă
stiri grâul din judeţul Jaleşului patru sute de găleţi pe fie/care an„. Şi am dăruit şi pe râul Jaleşului la Dăbăceşti
nucii copaci toţi, apoi de la casa domniei mele, pe fiecare
'<ln, 10 burdufe de brânză, 10 caşoavale, 10 pături şi 10 postavuri pentru îmbrăcăminte şi zece postavuri pentru încăl
ţăminte iar miere şi ceară, pe mă:sură, cât va aduce anul". 1
Aceleiaşi mănăstiri dania lui Dan I se află reânnoită
şi in actele lui Mir·cea cel Bătrân, începând dLn 27 iunie 1387.
„Şi cine va fi qăletar să nu întrebe pe domnia mea despre
aceasta, ci să-l trirnit.ă îndată acolo la mănăstire.u 2
Dania se reînnoieşte şi într-un act din septembrie 1391
- august 1392 : „şi grâul din judeţul Jal•eş şi nucii câU copaci sunt pe Jaleş la Dăbă;ceşti".:.i
"
Prin dooumentul din 28 oct. 1428, al lui Sigismund, rege.Je T'Tngariei, se menţionează satele : Ploştina, Turcineşti şi
Leurda din judeţul Jaleş. 4
La 2 august 1439, Vlad Draeul confirmă a<:eeaşi danie
mănăstirii Tismana: „şi grâul din judeţul Jaleşului,
400 de
găJeţi, de câte ori e vremea dăjdiei". 5
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La 20 septembrie 1444, Ioan de Hunedoara con.firmă
Tismana o serie de sate din .judeţul Jaleş.6 După
această dată judeţul Jaleş nu mai apare în dooumente.
Judetul Jaleş sau Jaleşului, în forma genetivă, dUiPă cum
apare îln documente, şi-a luat numele, evident, de la râul
Jaleş, monument al naturii. Numele Jal·eşului e traco-getic.
Atrag atenţia că sunt oameni, din fericire foarte puţini care, din,tr-o aberaţie consideră că râul Jaleş îşi trage nrunele de la planta Jaleş. Ca să se înlăture această absurditate,
fiec\3.re om de bună credinţă să-şi pună logiica şi fireasca
întrebare : vegetaţia generează apa sau apa generează vegetaţia? Desi,gur că e un singur răspuns fără nici o
îndoială : apa generează vegetaţia.
Râul Jaleş a dat naştere unei bogate vegetaţii în rândul căreia intră şi neântrncutul z'ăvoi de anini.
€ât priveşte planta Jaleş, numită mai mult jale, e de
fapt un mic arbust, venit din sudul Europei, cu flori albastre, violete, sau albe, se cultivă adese1a prin păduri. Planta
jaleş e numită şi salbie, salvie, jale de grădină, în
latină
salvis offkinalis. Altă varietate e cu floarea roşie purpurie, numită „pavăză" (stachys germanica). Alt soi e numit
jaJe sălbatic, jale de câmp, coada vadi, jale .cleioasă, jaleş
de pădure etc. Amnistiat, ca să se ştie ce este această
,plantă (arbust) care la noi îşi trage numele din ungurescul
zsalya şi se găseşte pe teritoriul întreg al ţării. 7
TTn pârâiaş ce.I puţin nu se mai găseşte cu acest nume.
Râul Jaleş e un hidronim tra·co-getk, cum am relevat,
aşa cum sunt Motru, Jiul, Gilortul, Oltul, Mureşul, Someşul şi atjte.a altele. Mai amintesc două pâraie Ihru şi Mânza
din Stroieşti, afluenţi ai Jaleşului, iarăşi cu nume stră-româ
ne de origine daci.că.
Pe valea Jaleşului se afla localitatea „Dăbăceştii pe
Jaleş", menţionată odată cu jµdeţul Jaleş în documentul din
3 oct. 1385. " 8 Aici se aflau boierii Dumitru Dăibăcesou
şi
urmaşii săi, oameni influenţi care au impus numele lor vechiului sat Runcu cu vestitele sale nUJceturi şi desigur aci
J!. fost şi capitala judeţului Jaleş, Dăbăceştii pe Jale.ş
au
jucat un rol politic şi economic la sfârşitul soc. XIV.
şi
începutul sec. XV. Subliniem că Dăbăceştii pe Jaleş a fost
denumirea unui sat în locul Runcu numai în timpul locuirii
familiei Dăbăcescu. Această familie n-a putut ahcătui o comunitate ca să dea naştere unui sat nou.
mănăstirii
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tn secolul al XV-lea, Clupă c:Hspariţia familiei Dăbă
cescu, Runcu şi-a reluat numele eclipsat pentru o scurtă perioapă de sus-numita familie.
Iarăşi o mică paranteză. Dumitru Dăbăccscu e cea dintâi persoană care are la răclădna numelui său sufixul
· „eseu". Aşadar, e cel dintâi - eseu - din onomastica românească.
Judeţul Jaleşului era
mnnte al actua-Jului judeţ

sîtuat în regiunea de deal şi de
Gorj, fără a i se putea, însă, determina precis hotarele. In cuprinsul lui, după cum atestă
actele domneşti contemporane, erau satele : Ploştina, Cereşevol (Cireşelu). Godi1;eşti, Turcineşti. Leurda,
Pecalcşti,
Obăialeşti, Valea Largă, Str€unba, Arcani, Tămăşcşti,
Bă
ieşti, Rasova, Ceaur, TTngurcni, Duşeşti. Tismana, Sârbşori
.şi Podeni 9 . După enumcrar,fla acestor sate se dedu1c:e că judeţu~ Jaleşului, clacă nu în total, în cea mai mare parte era
aşezat în dreapta Jiului. întinzându-se în apus dincolo de
Motru şi Baia ele A ramă. Cireşelui şi Porleni fiind sate de
margine, în sud fiind satu; Leurda şi în norei satu] Turdneşti Judeţul Jaleşului neavân.d o individualitate geografică
destul de puternică, asupra lui s-a întins autoritatea de la
Jiu, numit mai târziu Târgu-Jiu. care va fi capitala noului
judeţ al Jiului de Sus.
Trebuie menţionat că în perioada judeţu;ui Jaleş
se
aila şi judeţul Motrului numit după râul Motru. E cunoscut
o singură dată în actul din 10 ·iunie 1415, prin care Mircea
cel Bă~rân confirmă unor boiernaşi satele Bela, adică Bala,
şi Preslop. 10 Acest judeţ se întindea, clupă cum se deduce din
doownent, în dreapta şi în stânga râului Motru, clin partea
de mijloc, în jos, spre Strehaia. La apus se întindea probabil, până la judeţul de Baltă, iarăşi dispărut în sec. XV.
Capitala judeţului Motrului e posibil să fi fost Bratllov lângă Baia de Ara'mă.
Al treBea judeţ dispărut de pe teritoriul Gorjului este
·judeţu] Gilortului. cu numele luat ele la râul Gilort, în jurul căruia se întindea. Prin documentul din 3 mai 1502, Radu
. cel Mare dăruieşte mănăstirii Govora anual câte 4 burdufe
de brânză şi câte 6 caşuri. din judeţul Gilortului".ll Neagoe
!Basarab, în actul din 3 noiembrie 1516, confirmând o danie
mănăstirii Cornet, aminteşte de satul „Poia (Boia)
din Gi, lort".12 După această dată judeţul Gi!ort nu se mai întâlne~-
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acte, ceea ce Înseamnă că a dispărut, fiind · ·Îngiobat
Jiului de Sus. Capitala judeţului Gilort trebuie
să fi fost la Târgu Gilort a.părut documentar la 24 aprilie
1484. 13
Numeroasele sate de astăzi, ca şi cele dispărute, ca
Spineni şi Slătioara de lângă Rnncu, dovedesc că pe valea
Jaleşului s-au îndedat satele „ca pe lângă mine de aur".
Satele şi târgurile în această zonă subcarpatică sunt fă
ră îndoială, dintre cele mai vechi aşeză·ri din ţară. 14
Pe
:timpuri de restrişte , aci între ctclmile dea.lurilor acoperite cu
:păduri mari, care merg până Ia munte, viaţa erra mai sigură.
Nu în zadar boierii Dăbă1ce.şti şi-au ales reşedinţa aci pe Jaleş. Importanţa aicestei aşezări de pe Jaleş a continuat peste secole. Nu întîmplător aci pe Jaleş, în Runcu, unde au
:fost Dăbăceştii, Florica, fiica lui Mihai Viteazul, a ridicat
o biserică de zid între anii 1693-1596. Nu întîmplător, Runcu a ajuns în stăpânirea banilor Craiovei şi a Basarabilor,
deoarece l-a stăpânit şi Radu Şerban Vodă de la care a
itrecut apoi la fraţii Buzeşti prin curnipărătură 15 • De aci înainte, în Runc, fără a fi în totalitatea lui sat- boieresc, se
întâlneS(c stăpâniri boiereşti până în se,c. XIX.
Re·venind Ia judeţul Jaleş trebuie relevat că aci s-a exercitat o viaţă economică, socială şi culturală.
Pe plan economic, în documentul din 3 oct. 1385, prin
care Dan I, dăruieşte anual mănăstirii Tismana câte 400 de
_ găleţi de grâu din dijma domnească, ni se dă o imagine cla.ră asrupra răspândirii culturii grâului, pr·Bjcum şi a cantităţii
recoltelor la sfârşitul sec. XIV. Totodată, reiese că producţi1a anuală de grâu a judeţului Jaleş era de cel puţin 4000 de
găl'eţi sau aproximativ 3600 hl. Ţinând seama că judeţul Jaleş era numai o parte din jud. Gorj de astăzi şi că cele 4000
de găleţi reprezintă recolta minimă a satelor· libere din judeţ şi cum tehnioa agricolă era înapoiată, putem aprecia că
cultura grâului în această epodi avea o răspândire largă" .16
Strâns legată de agrkultură în evul mediu era creşte
rea vitelor, una din marile bogăţii ale judeţului nostru: Caii,
boii, oile, porcii, erau numeroşi şi se puteau exiporta
în
ispecial pe valea Jiului în Transilvania. Din produsele animaliere din judeţul Ja.Ieş erau dăruite anua.I mănăstirii Tismana prin actul din 3oct. 1385, al lui Dan I, 10 burdufe de
brânză, 10 caşcavale, 10 pături şi 10 posta,vuri pentru
încălţăminte. Creşterea vitelor _în sec. XIV-XVII,
avea
o
în

judeţul
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mai marei! im.portantă decât agricultura. Oamenii semănau
numai pentru nevoile lor, în schimb puteau înjuga la plug,
până la 12 boi. 17 Relevăm că oile, porcii, vitele şi caii erau
până în sec. XVII mijloc de schimb.
In cadrul ocupaţiei agricole se numără şi cultura pomilor roditori ca : pruni, meri, peri, nuci. cireşi, vişini, caişi,
gutui etc. Coşuriie cu fructe erau darea cuvenită domniei
de la toate satele. Pomicultura s-a dezvolta't mai cu seamă
în regiunea deluroasă a judeţului. unde pământul îi
este
mai prielnic, decât cu'.turii cerealiere. Dintre pomii fructiferi din judeţul Jaleş, nucii sunt cunosn1ţi documentar încă
de la sfârşitul sec. XIV. La 3 oct. I 385, Dan I, dăruieşte mă
năstirii Tismana „nucii copa-:::i t0ţi" ele la Dăbăceştii
de pe
Jaleş, deci din Runcu.1 8
Alături de agricultură o deosebită dezvoltare
aveau
viile. Viticultura încă de la strămoşii noştri geto-daci a fost
una din ocupaţiile de căpetenio. Doar nu în zadar regele Burebista, sfătuit de marele pretat Deceneu, a dat ordin să
se mai stârpească din viţa de vie. din cauza „exceselor ele
băutură" la care se dădeau oamenii. Documentar, cea mai
veehe ştire despre cultura viţei ele vie în jud. Jaleş - deci
in Gorjul de astăzi, este din 28 oct. 1428, când Sigismund,
regele Ungariei, reânnoieşte mănăstirile Vodiţa şi Tismana,
danii'.e anterioare : „să le fie slobode şi sate şi toate hotarele ce au şi vii şi mori şi nuci şi livezi". 19 Semnificativ
e că încă clin sec. XVI apar documentar şi toponime, care
indică existenţa viţei de vie : Dealul viilor, Dealul cu vii,
Pe sub vii, In deal la vie, In deal la yiţă. Pe sub viţă etc.,
nume care se păstrează şi astăzi în zouc:o deluroase.
De asemene.a, o ramură importantă a ,·ietii economice
era albinăritul. Creşterea albinelor avea o dezvoltare foar, te mare, pentru că mier0a ţinf'a locu] zahăru'.ui ele astăzi
şi era folosită şi ca hrană. Totodată, ceara era singurul fahrkat pentru lumânări. Din miere se prepara mi.e-du], băli
. tură alcoolică. Stupii de albine se ţineau în trunchiuri ele
copaci în prisacă. Prisăcile de stupi erau în păduri,' înconjurate şi apărate ele trunchiuri ele copaci. Vama sau zeduia, la de stupi este una din cele mai vechi dări către domnie,
. ca şi vama oilor şi porcilor.
Pentru jud. Jaleş (Gorjul de astăzi) cel mai vechi document care atestă existenţa stupilor e tot acelaşi din 3
oct. 1385, prin care Dan I dărui,er,;te mănăstirii Tismana
_88
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„mi~re şi ceară, pe măsură, ce va aduce anul" din albină
ritu[ domnesc luat din jud. Jaleş. 20
Dat fiind importanţa economică a albinăritului, furtul
de stupi sau miere se pedepsea aspru de către ţărani. În satul Sohodol, până nu de mult, furtul de miere se pedepsea
aci cu omorârea hoţului de către tot satul. Da în hoţ cine
apuca şi fiecare căuta să lovească măcar o dată. La judecată trebuia să vină tot satul. „Cine l-a omorât?" întreba judecătorul. „Apoi, l-a omorât satul, domnule judecător".
Şi astfel, nu putea fi găsit nimeni vinovat pentru sancţio
nare.21
Asigurarea alimentară a fost principala necesitate ele
ordin biologic. Aceasta
condiţionat crearea un~i industrii
alimentare, ale cărei începuturi se pierd în trecutul milenar,
când omul, spre a-şi asigura făina, folosind do.uă
pietre,
zdrobea seminţele plantelor. Râşniţele, superioare celor două
pietre, au continuat să funcţioneze până în timpurile moderne. Morile de apă marchează poate momentul invenţiei uneia dintre cele dintâi construcţii tehnice prin folo:sirea forţei hidraulice. Cea mai veche ştire despre existenta norilor
de apă este în diploma .cavalerilor Ioaniţi din 1247. La sfârşitul sec. XIV, în jud. Jaleş pe râul Bistriţa, de lângă Bră
diceni, e atestată o moară în documentul din 11 mai 1399,
al lui Mircea cel Bătrân. A.ceastă moară a ajuns în stăpâ
nirea doamnei Calinichia, mama lui Mircea cel Bătrân, care
a dăruit-o mănăstirii Tismana. 22
In perioada judeţului Jaleş pe lângă factorii politici şi
·~conomici, e neces.ar să amintim de mănăstirea Tismana ca
factor cultural. Marele călugăr' Nicodim a ridicat această
mănăstire într-o perioadă de ofensivă a catolicismului
în
Ţările Române. Nicodim este întemeietorul vieţii mănăsti
reşti din Ţara Românească şi probabil, prin ucenicii săi şi în
Moldova. El are deci un rol deoS'ebit de important la începutul culturii noastre medievale, care se trage de la mă
năstiri, mai ales pentru păstrarea atmo:;ferei de credinţă
ortodoxă, în care a trăit neamul nostru veacuri ele-a rânrduI.23
.
Mănăstirea Tismana încă de la întemeierea ei a
fost
sprijinită de domnii şi boierii români. Dintre donatori amith
tiln şi pe Dumitru Dăbăcescu, care i-a dăruit un sfert din
satul Dăbăceşti de pe Jaleş.

a

I
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După dispariţia Dăbăceştilor de pe Jaleş, centrul ,eco-'
nomic şi politic al jud. Jaleş se mută la Tg.-Jiu, care va
deveni capitala noului judeţ al Jiului de Sus.
<2ea dintâi ştire documentară despre Tg.-Jiu e în hrisovul din 23 .noiembrie 1406, relativ la Tismana, prin
care
Mircea cel Bătrân porunceşte că „jup·an Brata să-i fie hotarnic, pentru că a fost şi acest jud~ţ (judeţ= primar) al
Jiului. "24 Aşadar, la această dată ne este cunoscut sub numele de „Jiul", fără să se specifice dacă e sat, târg sau oraş, şi făcea parte din judeţul Ja.leşului.
ln mai puţin de 20 de ani, „Jiul" apare cu numele „Târgul Jiului". Astfel, la 24 martie 1426, Dan al II-lea voievod
confirmă mănăstirii Tismana stăpânire peste morile de la
.Târgul Jiului pe care le-3 fă1cut popa Agaton cu munca fraţilor săi (,călugări) pe locul pe care l-a dăruit ju.pan Standul şi jupan Mideuş mănăstirii Tismana". 25 Tg.-Jiului, fiind
o a.şezare pe un drum important de comerţ şi ajutat de
!imprejurări politice şi f/conomice favorabile, s-a
dezvoltat
,şi a ajuns reşedinţa noului judeţ al Jiului de Sus.
lncă din sec. XV se formează judeţul Gorj. pe măsură
ce slăbea autoritatea judeţului Jaleş, până la desfiinţ·area
sa1 ca apoi să se desfiinţeze şi judeţul Gilortului în sec. XVI.
Aşadar, Gorjul cuprindea teritoriul judeţului Jaleş, o parte
, din judeţul Motrului şi teritoriul judeţului Gilort. 26
Prima atestare documentară despre judeţul Gorj e în
actul din 29 iulie 1497 când Radu cel Mare dăruieşte mă
năstirii Tismana un mertk anual de 300 de vedr-e de
vin
. „din judeţul Mehedinţi sau din judeţul Gorjului." 27
Jiul de Sus, din forma românească sub influenta slavă
.a d,evenit Gorjiu, Gorju, Gorj de la cuvântul gora = munte
sau gorea = sus şi. Jil = Jiu, după cum dil} Jiul de jos a
;provenit Daljiu, · Dolju, Dolj de la termenul slav dolu sau
dolea =jos. Astfel s-au formiat cele două jud~tt:'· de pe Jiu :
. Jiul de Sus = Gorjul ele astăzi şi Jiul ele Jos - Doljul de
a15tăzi.

1 Documente 8, Ţara ifomâneas<:ă, XIII-XV, p. 32.
2 Ibidem. p. 4i'.J.
, 3

Ibidem, p. 45.
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' 1bidem1 p. &9.

Ibidem, p. Hr5.
Ibidem. p. 1:04.
' I.A. Candrea, Dicţionarul enciclopedic, p. 635--636.
d Documente B, XIII-XV, p. 32.
d Ibidem, p. (11, 89.
10 Ibidem, p. 69.
11
Ibidem, XVI, VGl. I, p. 16.
12 C.C. Giurescu, Istoria românilor, II, partea întâi, p. 400.
13 Documente B, XIII-XV, p. 181.
H fon Donat, ..Datele principale în istoria. Olteniei,'' Oltenia, 1943,
p. 302.
15 Alexandru Ştefulesou, GorjuJ istoric şi pitoresc, p .. 167.
1 6 Istoria României, voi. II, 1982, p. 286.
11 Documente B, XIII-XV, p. 189.
lS Ibidem, p. 32L
19 Ibidem, p. 89.
20 Ibidem., p. J2.
21 Ion Conea, Geografie şi istorie românească, 19'44, p. 133.
22 Documente B, XIII-XV, p. 46-47.
23 P.P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân, 1944, p. 53.
24 Documente B, XIII-XV, p. 52.
2s Ibidem, p. 83.
2° Ion Donat, Judeţul de Baltă şi Banatul Severinului, Arhiva Olte
niei, nr. 7)1-73, (1934). p. 13.
2 1 Documente B, XIII-XV, p. <.48.
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Colaboratori gorjeni ai 1ui Mihai Viteazul
VASILE MARINOIU
Amurgul secolului al XVI-lea va găsi Ţările Române,
sub suzeranitatea Porţii Otomane, dar ele vor reuşi, pentru
o scurtă perioadă de timp să-şi câştige independenţa. Meritul îl va avea domnitorul Ţăiii Româneşti, Mihai Viteazul
(1593-1601), cel ce a rămas în amintirea românilor ca unul
dintre cei mai viteji voievozi şi de al cărui nume se leagă înfăptuirea unităţii politilce a ţărilor române, unire clădi
tă pe continuitatea şi unitatea etnică şi de civilizaţie a po\))Orului român.
Lo.cuitorii de pe cursul mijlociu al Jiului, vor fi prezenţi în oastea viteazului voievod. Aki, mai mult decât în
alte judeţe, obştea sătească a jucat un rol deosebit de important. Satele de moşneni din Gorj s-au menţinut în decursul secolelor, fiind principalul izvor al oştii de ţară, oaste care a dus greul luptelor în perioada 1595-1597. Pe lângă satele de moşneni asistăm, în această perioadă, la
o
creştere a puterii b_oierimii şi la formarea marilor latifundii boiere_şti compusă din zeci de sate. In Gorj,
posedau
moşii mari boieri, printre care fraţii Buzeşti, ce aveau chiar
„Tg.-Jiului din moşi strămoşi" 1 , Llllpu paharnicul, cu moşiile
Şomăneşti, Rogojelu şi Negomi< Stoichiţă RioşeanuJ din
Strâmba, mare~ vistier, Mihai Bengescu din Bengeşti, mare
spătar 4 , Barbu Clucerul din Drăgoieni 5 , Pre-'Ja Ţânţăreanu
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din Ţânţăreni 6 , Bălad Tîrdăreanu postelnic 7 din Urdari, Nicola Glogoveanu din Glogova 8•
Toţi aceşti boieri din Gorj, vor juca un rol însemnat în
timpul domniei lui Mihai Viteazul, unii pe plan diplomatic,
aşa cum au fost fraţii Buzeşti şi vistiernicul Stoichiţă Rioşeanul, ceilalţi pe plan militar ştiut fiind fiaptul că locuitorii de pe moşiile boierilor erau datori să partkipc la oasle
sub conducerea acestora ca oastaŞi călări şi să-i ţină pe
cheltuiala lor trei luni.~
La a·ceastă oaste de ţară, se adaugă, cu un rol destul de
important în armata Ţării Româneşti, cu'rtenii sau roşii ce
luptau călări cu arme proprii, numărul acestor ostaşi crescând prin înscrierea în rândurile lor a unor sate întregi, cu
scutirea de dă.ri în schimbul slujbei militare. Ei aveau şi
atribuţii administrativ-fiscale.
S-au organizat şi grupuri ele oaste, alcătutte din ţărani,
organizaţi teritorial, pe judeţe. Se ştie că în octombrie 1599,
în drum spre Transilvania „fr.aţii Buzeşti şi banul Tîdrea"
au trecut pe Valea Oltului, pc I.a Turnu Roşu cu „„.oşti:e
Craiovei şi ale Jiului (Gorjului) şi cu ale Mehedinţilor" 10,
marii boieri comandând aceste •corpuri teritori·alc nu
în
calitate de boieri, ci de comandanţi de armată.
Tot ca o problf1mă de organizare a oştirii, trebuie amintită şi apariţia în timpul domnic,i lui Mihai
Viteazul,
a căpitanilor, conducătorilor de grupuri mai mari ele oşteni,
câţiva căpitani fiind amintiţi şi în Gorj Dumitraşcu că
pitan din F1ăteştii de Jos 11 , Preda Haiducu căpitan din Pojogeni12 şi Mihai Cepleanu din Bălceşti 1:1•
Dacă Mihai Viteazul a fost omul iniţiativelor şi curajului, nu mic este meritul acelora care au ştiut să vadă în
el, de la început, aceste calităti.
In cele ce urmează vom prezenta pc cei mai importanţi
colaboratori din Gorj ai lui Mihai Viteazul.
Princip.alele
izvoare folosite sunt documentele emanate din cancelariile
vremii. insicripţia murală din biserica „Sfinţii Arhangheli;'
din Bengeşti, unele studii ale unor istorici privind evenimentele epocii şi pe marii dregători şi familii
boiereşti
di-n Oltenia etc.
Nu vom insista asupra contribuţiei fraţilor Buzeşti, aceştia fiind legaţi de Gorj doar prin moşiile pc care le
deţineau în judeţul nostru.
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. !!1?u1. Oi_nfre cei mai impodanti co1al:ioratori gorjeni ai
Im M1ha1 Viteazul a fost boierul Stoica Rioşeanu din Strâmba, ctitotul mănăstirii Sf. Treime din aceeaşi localitate. El
s-a năsicut în anul 1538 şi .a trăit până în 1620. In lunga sa
viaţă de 82 de ani, Stoica sau Stoichiţă cum mai este amintit în documente, va avea. un rol important în domnia
lui Mihai Viteazul. Işi înceoe cariera politică în 1588 când
este amintit ca logofăt al II-k~a până în 4 iulie 1595. De la
această dată până în 1596 este amintit ca strângător de biruri - răbojar - în judeţul Ialomiţa. 14 !n documentul din
11 i·anuarie 1597 Stoica Rioşeanu este amintit pentru prima
dată ca mare vistier, dreqtao.rie pe care Q deţine până l;;i
sfârşitul lunii octombrie 1599. când îl însoţeşte pe .Mihai
Viteazul în Transilvania. La Alba Iulia el este la mare cinste
fiind numit în noul sfat al Transilvaniei ca mare 0 ostelnic15. Acu'm va avea unul din cele mai însemnate roluri în
activi'tatea diplomatică a viteazului domn al Ţării Româneşti şi al Ardealului.
După moartea lui Mihai Viteazul el a rămas credincios
lui Radu Şerban care îl va numi marc logofăt, amintit cu
această dregătorie în toate hrisoavele. din perioada 12 august 1602 - 30 mai 1608 16 . Timp de peste un an e:ste fără
d<"egătorie fiind ·amintit ca fost mare loqofăt. apoi în docum:mtele din perioada 29 martie, până în 9 mai 1611, consemnat ca mare vistier. Pleacă cu Radu Şerban în pribegie din
1611. până în 1614 când se qăsea la Tyrnau, de unde revine
apoi in ţară. Intre anii 1618-1620 este amintit ca rn'HC vis1ier. Moare în intervalul 25 martie,. când el îşi face diata şi
J mai 1620, fiind înmormântat la mănăstirea Strâmb'a, ctitoria sa. Stoica Rioşa.nu a avut ca frate pe postelnicul Bălaci
Urdăreanu, când domnitorul, prin hrisovul din 17 iulie 1598
îi dăruieşte satul Urdari 17 . Desigur că şi el a fost atras în
iureşul evenimentelor din timpul lui Miha,i Viteazul, concludentă fiind şi dania de mai stţs,
Stoica Rioşeanu era în timpul domniei lui Mihai Viteazul la o vâ,rstă când nu putea să ia parte la acţiuni militare,
dar la o vârstă optimă pentru acţiuni diJplomatice pentru
care avea. şi un har deosebit. Folosind priceperea, tiactul şi
înţelepciunea acestuia domnitorul îi încredinţează numeroase solii. Prima menţiune documentară în a.cest sens este cea
semnalată în decembrie ·1594, când domnitorul îi „întăreşte"
mai mulţi ţigani... „Şi cu a•ceşti mai sus-zişi ţig·ani.., a railu94 ;;~
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

H doamna domniei mele pe boierul (domniei mele) jupan
Stoica al doilea logofăt, pentru credincioasa şi dreapta sluibă pe care au slujit-o domniilor noastre în ţări străine" 18 .
Sumarul izvor de care dispunem nu ne ajută să ştim precis
despre ce misiune este vorba. Probabil se referea la negocierile diplomatice cu Aron-vodă, domnul Moldovei. din aufJUst 1594, când s.-au făcut „jurăminte re::iproce ca să se
ajute unul pe a!tul" 19 • De altfel. rapoartele diplomatice de
la sfârşitul lunii octombrie 1.594 -:1unţau alcătuirea aliantei
ţărilor române. Documentele din mai 1595 n.u îl semnalează
printre boierii care au semnat tr.1tatuJ· din 20 mai, tratat
prin care Mihai Viteazul en trădat de aceştia 20 .
In decembrie 1595 Stoica al II-lea logofăt se ~JăSea 111
suita lui Mihai Viteazul la Alba Iulia - când au stat 10
zile, fiind oaspeţii lui Sigismund Buthory. Cu această ocazie
se stabileşte şi ridicarea unei biserici ortodoxe la Alb.:i Iulia
şi se vorbeşte de necesitatea unui ajutor bănes,:: din partea
/împăratului Rudolf al II-iea.
Activitatea diplomatică a lui Stoica a continuat şi în
anii următori. deoarece prin documentul din 4 auqust 1599,
Mihai Viteazul îi recunoaştli şi îi întăreşte, lui Stoica mare
vistier, mai multe sate în Ialomiţa şi Gorj (Peştişani, Bâlta)
„„.p~ntru credincioasă şi dreaptă slujbă pe carn au slujit-o
d::imr.iei melc în ţări străine din tinereţea lui" 21 .
Imedi.at după bătălia ele la Şelimbăr. Mihai Viteazul
trimii.c la Praga 1-a împăratul Rudolf al II-iea, pe banul Mihalcca. care vorbeşte greceşte, şi pe Stoica marele vistier.
p2ntru definitivarea titlului juridic de stăpânire asupra
Transilvaniei şi apoi a Moldovei. tratative .re ş-au prPlunqit
în tot timpul acţiunii de unificare politică22 . Soli.1 celor doi
boie:-i români sosi cu alai mare la Viena. plină de daruri.
între care calul de paradă al cardinalului Andrei .Bathory
şi şapte steaguri, unde îl întâlni pe împărat la 21 decemhrie
1599. Documentele vremii fac cunoscută expunere.a lor. Mihai Vitea_zul cerea „„.de a fi întărit şi menţinut în starea
în care se află", ba chiar întregind provincia „.„cu înapoierea şi adaosul cetăţilor Huszt, Simlău, Baia Mare. Orade::1.
şi alte locuri ce se ţin de ele". Ei cereau bani pentru o gardă personală de 4 OOO de ostaşi 23.
La 26 ianuarie 1600 cei doi soli ai lui Mihai Viteazul se
mai găseau la curtea împăratului, de data ~easta însă Ia
Praga, unde primesc noi instrucţiuni pe care .le prezintă awww.cimec.ro / www.muzeugorj.ro
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cum, pentru că : „ .. .1\fihai voievod cu tocmeala lui şi cu
;pieire de mulţi voinici. au luat Ardealul şi l-au închinat ,
cinstit împăratului", dar „să-i socoteas.că pentru acestă slujbă şi nevoinţa ce s-au nevoit să-i ]ase Ţara Românească şi
Ţara Ardealului să-i fie moşie lui". Se specifică, de asemenea, că de „ ... ar fi să se întâmple o nenorocire, el şi urmaşii
lui să aibă ca lo.c de retraqere moşii cu venit ele 100 OOO de
taleri pe an. In caz că ar fi prins, împăratul să-I răscumpe
re"24. După aceasta Stoica mare postelnic pleacă la Alba
Iulip dar pe neaşteptate revine Ia Praqa uncie la 3 februarie
împăratul răspunde solului cu laude pentru cele săvâr·şite
de Mihai. La 20 februarie Stoica sau Stoichiţă cum îi zicea
Moise Szekely, se afla tot la Praga, uncie într-o convorbire
în limba croată cu a.cesta din urmă, îi arăta doleanţele lui
Mihai. La 20 martie Stoica TJlarele postelnic revine Ia Alba
Iulia, cu misiunea îndeplinită, scrisorile împărăteşti pe oare
le aduce având darul să-l liniştească pe Mihai Viteazul.
In mai 1600 Stoica era alături de Mihai în Moldova .fiind amintit într-un document clin 1 iunie 1600 clin Iaşi. Revine la Alba Julia cu dom'.litorul celor trei ţări române. iar
la începutul lunii septembrie este trimis din nou la împărat
cu Gaşpar Korniş, unde obţine la 22 septembrie numirea lui
Mihai ca quvernator al Ardealului. Se spune în a,-::est act,
smuls prin atâtea stăruinţi, că „Mihai va păstra pe vi.aţă
cârmuirea Ardealului "25 . Era însă prea târziu, pentru că
Mihai fusese înfrânţ la Mirăslău.
Pentru rolul pe care îl jucase în trntcttele diplomatice cu
îmoăratul, Statele ardelene cereau lui Mihai ca ostataci, patru
boieri de frunte. printre care şi pe Stoka marele postelnic26. EJ este arestat împreună cu Radu Buzescu la Alba Iulia, dar în. de.cembrie 1600 sunt eliberaţi ele către George
Basta, pentru că acesta ar dori să-i întrebuinţeze spre a
câştiqa sprijinul turcilor.
Până la 19 iulie 1601 a rămas probabil la Alba Iulia,
pentru că la această dată Mihâi-vodă îi trimite vorbă să ridice pe secui la luptă. La 8 septc'mbrie 1601, după moartea
marelui voievod, Stoica Rioşeanu urma să primească, pentru
serviciile sale, împreună cu alti mari boieri, daruri şi scrisori de la împăratul -.Ruqolf al II-lea 27 .
·
El îşi va continua activitate1a diplomatică şi în timpul
domniei lui Radu Şerban, când îl vom întâlni din nou la
curtea imperială.
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Stoica, marele vistier şi apoi mare postelnic, a fost unul
din cei mai credincioşi şi consecvenţi partizani ai politicii
lui Mihai Viteazul. Pentru servciile aduse domnului el va
fi răsplătit ou numeroase moşii în Ţara Românească (mai ales
în Gorj de unele era originar) dar şi în Transilvania (moşiile
Mariei Cristina fosta soţie a lui Sigismund Bathory).
Alătuq de Stoica Rioşeanu sunt amintiţi în diferite documente şi alţi boieri qorjeni, ce făceau parte din mica ·boierime şi care vor sprijini şi ei politica marelui voievod. 1ntr-o inscripţie votivă din biserica- Sf. Arhangheli din
Bengeşti, judeţul Gorj, din 1729, este amintit „Jupan Mihai
Bengescu vel spătar care au fost la Mihai vodă cel Viteaz" 28 •
Deşi, nu l-am identificat· şi în alte d.ocumente, el a existat
luptând alăt.uri de ceilalţi boieri qorjeni în bătăliile din perioada anilor 1594-1600. 29 • A avut o fată. Stanca, care a
fost prima şoţie a marelui clucer Radu Buzescu30 .
Un alt însemnat colaborator al lui Mihai Viteazul este
Lupu. orjginar din GJoqova, paharnic al II-lea. El este amintit într-un hrisov din au~1ust 1595 când Mihai Viteazul
îi dărnieşte câteva sate din Mehedinţi
pentru credincioasa şi dreapta sa slujbă ce a slujit Domniei mele şi pentru
vărsare de sânqe ce a .fă.cut înaintea domniei mele" 31 . Intr-un alt document clin 1613, document ce se găseşte în original în patrimoniul Muzeului Judeţean Gorj, Radu-vodă
Mihnea îi întărea lui Lupu, care devenise între timp mare
paharnic, stăpânire ;,1 satelor clin Mehedinţi, cât şi a satelor
din Gorj (Şomăneşti,. Rogojelu etc). sate dăruite încă de Mihai Viteazul „.„pentru multă şi binecredincioasă slujbă ce
a slujit în multe vrernuri" 32.
Ceilalţi boieri amintiţi de noi în introducere,a acestui studiu sunt cunoscuţi doar din hrisoavele de danii, de cumpă
rări sau confirmări ele moşii "sau ţigani, Puţine-le izvoare de
care dispunem, nu lămuresc suficient colaborarea sau participarea lor la acţiunile militare sau diplomatice ale lui Mihai
Viteazul,· deşi este neîndoielnic faptul că îllllpreună cu întreaga ţară, .ei au contribuit, într-o formă sau alta,· 1a victorioasele acţiuni militare şi politice ale domnului.
Cinstirea faptelor lui Mihai Viteazul de către gorjeni,
au dus Ia ridicarea unuj monument, Ia 25 septembrie 1932,
în locul numit Poiana lui l\1ihai, lângă satul Schela, pe
drumul ce leagă Gorjul prin pasul Vulcanului de Transil~

„„.

97
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

vania, Pe aid a trecut la. sfârşitul lunii noiembrie 1600, Mihai Viteazul, când se găsea într-o situaţie dificilă, prin Deva,
iBeiuş, Oradea, Debreţin spre Viena pentru a cere ajutor
împăratului Rudolf al Ii-lea. Iniţiativa ridicării acestui monument din piatră şi bronz a aparţinut societăţii „Cultul Eroilor" din Gorj3:i.
.
Gorjenii alături de întreaga populaţie românească, prin
colaboratorii şi oştenii p€ care i-1au dat lui Mihai Viteazul
şi-au adus o contribuţie insemnată la măreţele înfăptuiri ale
viteazului voievod.

!NOTE.
1 Doc~ente

-·

-

•

-·p

"

pri;yind Istoria României (D.I.R.), B, Ţara Românească.
sec. al XVII-lea, voi. I, Editura Academiei R.P.R., B.ucureşti, 1951,
p. il35.
2 Alexandru Ştefulescu; Documente sla;yo-romârne relative la Gorj,
Tipografia N.D. Miloşescu, Târgu-Jiu, 1908, Bucur~i 1975, p. '-57.
3 Alexandru Ştefulescu, Mănăstirea Strâmba, Târgu-Jiu, I.90·ti, p. 19 şi
următoarele ; Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marHor dregători din
Ţara Românească şi Moldova, sec. ;x1v-XVII, Editura enciclopNlică română, Bucureşti, 1971, pp. 91-93.
4 O. :C.ecca, Genoologia (Familiile boiereşti. române), Bucureşti, 1899,
p. 68 ; Arhivele Olteniei, anul VI, nr. 34, Craiova, 1927, p. 424.
5 D.R.H., vol XI, pp. 252-253.
6 N. Stoicescu. Dicţionar ..
p. 164 .
• 7 Idem, p. 260 ; O. I~ecca, Genealogie .. „ p. 476.
8 Biblioteca Academiei Române, Doc. 1-04/MCLXXVI; N. Stoicescu,
DicţionaT•. „ p:. 185.
9 N. Stoicescu, Oastea lui Mihai Vittazul în volumui „Mihai Vitea:wl"
(cu;Jegere de studii): Editura Academiei R.S.R.. Buci:ire:;ti, 1.975. p. 78.
10 Idem, p. '79.
·
11 Biblioteca Academiei,
Documentul DCCXXXfV /56;
D I.R., sec.
iX'VII, vol. I, p. 180 ; Alexandru-Ştefulescu. Documente„„ p. 306.
12 Alexandru Ştefulescu, Gorjul istorie şi pitoresc, Târgu-Jiu, 1906,
p. 332.
13 Idem: p. 21.
14 N. Stoicescu, Dicţionar .. „ .p. 92.
15 Nicolae -Iorga, Istoria J.ui Mihai Viteazul, Editura MiHtară. Bucure!7ti,
!196~. p. 2~ •
16 N. Stoicescu. Dicţionar .. „ p. 92.
11 D.R.H„ voi. ;xr, p. 414.
18 Idem, p. ,1'38\.
10 Istoria României, voi. II, Editura Academiei R.P.R.. 1962, p. 956.
29 Ion Sârbu, Istoria lui Mihai-Vodă ViteazUl, domnul Ţării Româ-
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neşfi,
21
22
23
24
25

28
21
28

Editura Facla, Timişoara, l 9i6, p. 145.
D.R.11„ vol. XI, p. 472.
N. Iorga, Istoria lui Mihai Viteazul, p. 3<14.
Idem,, p. 30'5.
·"
Idem, p, 321.
Idem, p. 37'1.
N. Stoicescu. Dicţionar„., p. ~2.
Ilurmuz.aki, XII, p. 1231.
C.V. Obedeanu, Staicu Bengescu, în Arhivele 0Jtmle1, an. VI, nr.
34, nov.-dec. 1927 p. 424.

29 !~idem.
30
Jt
32

a3

O. L2cca. Genealogia ...• p. 68.
D.R.11., vol. XL p. 257.
Arhivele Olteniei, Cl"aiova. 1939, p. 430.
Ziaml Gorjanul, 6 octombrie 193~. P: 3,
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Şcoala reală
;o···---

- --;:.-_,..
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,...-.
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de Ia Târgu..., Jiu
Dr. ,GH. GÂRDU

Şcoala reală din oraşul Târgu-Jiu, capitala
judeţului
Gorj, a lual:i fiinţă la câţiva ani clupă aplicaTea măsurilor
privind reorganizarea şi dezvoltarea instrucţiunii
publice
elaborate în special după înfăptuirea măreţului act al UniTii Principatelor. !nsemnatele proie.cte pentru dczvo1tare::i
învăţământului luate în urma actului TTnirii s-au reflectat
în elaborarea legii instrucţiunii publice, promulgată la 25
noiembrie 1864, care cuprindea .ca prindpii de bază obligativitatea şi gratuitatea învăţământului.
în dispoziţiile sale qenerale, Legea instrucţiunii publice <lin 1864, împarte instrucţiunea în a) publică şi b) privată. Instrucţiunea
publkă se împarte în primară, secu;ndară şi superioară. Instrucţiunea primară cuprinde :
şcolile
primare din cpmunele rurale şi urbane iar
instrucţiunea
se;cundară cuprinde liceele gimnaziale. seminariile, şcolile
reale, de bele-arte, profesfonale şi şcolile secundare de fete.
Instrucţiunea superioară va cuprinde facultăţile de
litere,
'de ştiinţe matematice si fizke, de .drept şi de medicină. 1
Totodată această l<lqe prevedea că
munidpalitatea unui oraş şi orice altă persoană pot fonda şcoală reală sau
subvenţiona pe cele existente (art. 4 şi 200).
In baza unor asemenea prevederi legale, a unor nevoi
'economice şi cultu~ale în uşoară dezvoltare, organele locale din judeţul Gorj, au început să se preocupe de înfiinţa-
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tea tinor şcoli cu profil mai înalt de învăţătură decât şc<J·
lile primare menite să pregătească tineri cu cunoştinţele
necesare nevoilor practice ale judeţului. In acest scop Consiliul general judeţean s-a orien~at spre înfiinţarea unej şcoli
reale în oraşul Târgu-Jiu. Incă din anul 1868 cu ocazia discutării bugetului pe ani.II 1869 s-au prevăzut la
capitolul
,,cheltuieli facultative". suma de 6222 lei „pentru instituirea
a două clase reale pe· lângă şcoala primară a urbei Jiu" 2•
Pentru a crea baza legală a înfăptuirii unei asemenea cerinţe, Prefectura judeţului Gorj, prin raportul nr. 3111
din
15 mai 1869 a cerut Ministerului Instrucţiunii Publice să
aprobe înfiinţarea şcoalei reale de la Târgu-Jiu.
Asupra
unei asemenea aprobări s-a insistat şi printr-un alt raport
al Comitetului de inspecţie al şcolilor din Târgu-Jiu,
întocmit cu prilejul împărtirii premiilor pe anu} şcolar 18681869, înaintat Ministerului Instrucţiunii Publice la 24 iulie
1869. In încheierea acestui raport semnat de prefectul Să-'
voiu şi primarul G. Mihulet, se menţiona că nu-şi „poate
termina comisia mai bine domnule ministru, raportul său
de rezultatul acestui an şcolar decât rugându-vă cu respect, ca să aprobaţi înfiinţarea şcoalei reale pe lângă ş.coa
la primară de· băieţi din acest oraş, instituit de onor Consiliul general al districtului şi supus la aprobarea DoIIllJliei
Voastre, prin raportul prefecturii nr. 3111 din 15 mai a.c.
(1869)"3. Odată cu acest raport s-a înaintat în original un
tablou de distribuirea orelor de învăţământ la şcoala reală,
aşa cum r.EVZultă din adresa Prefecturii Gorj din 21 octombrie 1869, prin care insistă la Ministerul Instrucţiunii Publice să-i trimită o c;opie după originalul respeictiv. 4
Consiliul general al judeţului Gorj ·s-a preocupat
în·
permanenţă să realizeze condiţiile necesare bunei funcţio
nări a şcolii reale de la Târgu-Jiu. De exemplu,
a căutat
să-i asigure fondurile pentru plăţi şi să-i dea un program
concret de funcţionare, măsuri discutate în sesiunea ordinară din 30 octombrie 1869. Pe baza raportului prezentat în
această sesiune a luat cuvântul Consilierul D.S. Frumuşea
nu, care faţă de programul prezentat şi faţă de învăţăturile
1ce s-au hotărât a se preda, a c.onsiderat că „această şcoală
este mai mult comercială decât reală, cam diferă de aceea
comercială, cu toate acestea este bună". In privinţa · lefurrllor hotărâte pentru profesori, fo comparaţie cu ·sarcinile'
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ce 1i se pun sunt foarte insuficiente şi ar trebui o gândire
mai m.atură asupra sorţii acestor oameni a con.chis Dimitrie Frumuşeanu. 5
La acea dată Consiliul general Gorj era format
clin
George Bibescu, preşedinte şi consilierii Mih. Dobrescu,
Dimitrie Frumuşeanu, Cristache loanide, Ahile Crăşmău, Ion
Mongesicu, Nicolae Popovici, Constantin Stanciovici, Zamfir Bălteanu, Teodor Săulescu şi George Tătărăscu.
De menţionat că lefurile profesorilor şcolii reale
de
băieţi din Târgu-Jiu erau trecute în bugetu] pentru
anul
1870 într-un capitol distinct la nivelul următor: un profesor de 1. română pentru clasa I şi a II-a
259 lei pe lunâ, un, profesor de I. franceză. idem, câte 222 lei şi un profesor de I. germană pentru clasa a II-a (numai pc 4 luni)
a 222 lei.fi Dealtfel, încă înainte de începe-rea cursurilor şco
lare, profesorii de clasa a I-a, D. Safirim de I. română şi
€ăsănescu de limba franceză au cerut Consiliului general
al judeţului Gorj să le mărească salariul. Cererile acestora
au fost aprobate de Consiliu în sesiunea ordinară din 13
noiembrie 1869 Ia 700 le.i vechi, pentru limba română şi 600
lei pentru limba franceză. In cadrul discuţiilor asupra acestor cereri, este interesantă
intervenţia
consilierului
Constantin Stanciovici, care a spus : „As•cultând desluşirile
date de onor Frumuşanu, cu în interesul scopuiui pentru
care a fost creată ş.coala reală şi în interesul de a se pune
pe cale de fun~ţionat mai îndată, nu poci face decât să mă
asociez cu sporirea ;efurilor acestor funcţionari. Regret însă că aceşti D.D. mai înainte de a ne arăta binefăcătoarele
.roade ale osteneli'.or D-lor, mai-nainte de a ne dovedi cum
ştiu să se achite de datoriile ce le sm~ t impuse, vin şi tw
Spun .că nu le ajunq banii hotărâţi prin programul şcoalei.
Vă asigur D.D. că nici cu sumele alocate nu vor fi multu, miţi -căci este un principiu. cine nu poate trăi cu puţin nu
: va şti a trăi, nici ·CU mai mult" .7
'
In socotelile de sumele plătite clin fondurile judeţene
;pe l\,lna noiembrie 1869 este tr0cu tă suma de 329 lei ca
subvenţie dată comunei urbane Jiu pentru închirierea
Io• calului şcoalei reale, pe timp de un an. 8
I
De menţionat că raportul Prefecturii judeţene Gorj nr.
3111I1869 de înfiinţare a şcolii reale de la Târgu-Jiu a fost
1 aprobat df:! Ministerul Instrucţiunii Publice, aşa cum rezultă

cu
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dîn expunerea situaţiei: judeţuluj Gorj pe anul 1869 înainMinisterului de Interne cu nr. 7597 din luna noiembrie
1869, în care se arată „Şcoala reală prevăzută prin bugetul
anului curent (1869). după concursul ce d-l ministru de culte a dat acestui comitet se speră că în viitoarea luriă (decembrie 1869), va începe a funcţiona 9 • Mai precis despre data deschiderii cursurile şcoalei reale de la Târgu-Jiu, aflăm
din adresa nr. 21 din 14 iunie 1870 semnată de directorul
şcolii, G. Safirim, prin care informează M~nisterul Cultelor şi Instrucţiunii' Publke că „această şcoală fiind anunţa
tă a se înfiinţa la începutul anului şcolar 1869-1870,
dar în realitate deschisă chiar după trei mesi,
adică la
1 decembrie 1869". De asemenea, se mai arată că „are anul
acesta o clasă frecventată numai de trei elevi, în clasa I-a.
Celelalte trei clase prevăzute în programă, se menţionează
că „se vor forma în anii viitori, treptat câte una pe fiecare an" 10. Ca atare este eronată menţiunea unor cercetători ai
învăţământului românesc privind data deschiderii şcoalei reale de la Tg.-Jiu în 1870. De altfel, întreg istori·cul acestei
.•;coli în sumara literatură de specialitate se rezumă la aproximativ u_rmătoarea formulare: „ln 1870, pe lângă şcoa• lele primare, se înfiinţează o ş.coală mai superioară „Reală", care după doi ani s-a prefăcut în şcoală normală de
învăţători, din care au ieşit mulţi luminatori ai satelor".ll
Direcţiunea şcoalei reale de la Tg.-Jiu a fost luată de
George Safirim, confirmat de Consiliu! permanent. al instrucţiunii publice abia la 27 februarie 1870. lncă de la
10
februarie 1870 acest director cerea Ministerului Instrucţiu
nii Publke să i se trimită: monitorul oficial, legi, instrucţi
uni şi regulamentul şcolilor reale, fiindcă şcoala reală de
la Tg.-Jiu este nou înfiinţată şi este pusă în curent
cu
tată

corespondenţii săi.1 2

Pentru a urma cursurile şcoa.lei reale. de la Tg.-Jiu erau
elevi din mediul rµral. Astfel, junele Iordache
Manolescu din comuna Borăscu a solicitat să urmeze studiile şcolii reale fondată de comuna urbană Tg.-Jiu, având
ipa tru clase primare cu note bune. t.1
Despre desfăşurarea procesului de învăţământ al şcoa
lei reale de la Târgu-Jiu se găsesc ·informaţii în adresa Primării Urbei Târgu-Jiului clin 13 aug. 1870 trimisă Ministe-rului Instru.cţiunii Publice, după relaţiile primite din pariÎnscrişi şi

.'
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tea comisiei cc a fost delegată a asista Ia exameneie şcoa
lelor de ambele sexe din cuprinsul oraşului. Privitor l.:i şcoa
Ja reală, comisia formată clin D. Pleşoianu, C. Stanciovici şi
Protopopul Ştefan Nicolaescu ·arată că pentru această şcoa
lă, „avem puţin ele zis, fiindcă am văzut trei şcolari
cu
începuturi ele geometrie şi limba franceză, iar gramatica puţin înaintată". In închcier('a raportului comisia a rugat primarul oraşului Tg.-Jiu să aibă mai multă atenţie „asupra
şcolilor primare şi reak", în sensul ca profesorii
să-şi îndeplinească cu mai mult zel datoria, căci au nobi'.a misiune
de a forma C€tăţeni nu numai c:u
conştiinţa
rlrepturilor.
dar şi cu educaţie aleasă", Totoctată, au r'eamintit primarului că s-a îrifiint.at şcoala reală cu spesele judeţului",
dar cu multă duren~ au văzut numai tr0i c:evi. „Df~ ac('i.3.
credem că ar fi bine, di ar fi oblig.1loriu iwntru cei ce termină clasa a IV-a să urmeze într-ac0astă şcoală şi mai
cu
osebire aceia cc doresc a fi învăţători în .şcoale:o
comunale".14 Pe parcursul anului şcolar probabil că numărul elc-;vilor a crescut la 15, fapt Cl' r0zultă clin raportul Comitetului Pennanent privind sittu1\:ia jud0ţului pc anul 1870. trimisă de Prefectura Juclcţului Gorj la 12 noiembrie
1870
l~ Ministerul ele Interne. Printre altele în raport se {irată că
,.şcoala reală înfiinţată de judeţ in această urbe are pe
băncile ei 15 elevi, care urrnef!Zu rcriu:at cursul, se
speră·
că cu timpul va atinqc scopul pentru care ne-am propus".
Raportul l'Ste semn:it ele Prcşcclintclc Comitetului Permanent, prefedu: Săvoiu, membrii Const. StanciO\'Lci, Zamfir
Bălte-anu şi secretarul, Ion Constantine-seu 15 •
In şedinţa Consiliului judeţean Gorj din 10 nov. 1870
s-a hotărât revocarea profe<;oruJui rle liml)'.l fraw:eză G
Safirîm de la şcoala rca'.ă, cl('Ocrcce ~tceasta 1 plecat fără
aprobare. peste Dunăre. h .\ t0nn, .1 stucl i:tt tooloqia, pos, tul fiind suplinit de Ion Petrescu, inslituloru'. şcoalt'i prirnare de băieţi clin Tq.-Jiu. La 14 aprilie 1871, George Safirim, reân~orcânclu-se în ţară de la Atc'llcl, un:lc' 1:u i s-a
permis a studia, a solicitat Ministerului Instrucţiunii Publice să-i aprobe a reocupa catedr.a ele 1. franceză unele a fost
: numit prin rnncurs şi recomandat ele minislcr prin ordit:ul
nr. 13297 din 16 oct. 1869.
In baza acceptului şi al organelor locale, petiţionarul
, a fost reintegrat la 25 mai 1871, revocându-se concursul.
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La începutul anului 1871 prefectul judeţului Gorj S~
voiu, informând Ministerul Instrucţiunii despre
Institutul
fondat de tatăl său, arată Şi despre şcoala reală că a fost
fondată în o.raşul Tq.-Jiu prin stăruinţele fi",icute
asupra
consiliului judeţeah.17
Funcţionarea şcoalei reale de la Târgu-Jiu însă a fost
de scurtă durată. Astfel, încă din anul 1871. Comitetul Permanent al judeţului Gorj a analizat situaţi·a acestei şcoli,
întocmind un raport înregistrat la nr. 2251, pe care
l-a
supus discuţiei în şedinţa Consiliului general al judeţului
Gorj din· 29 oct. 1871 solicitând „schimbarea şcoalei reale
din Urqa Jiu întreţinută de judeţ cu spesele sale, în şcoală
gimnasie normală".
Prin încheierea nr. 1044 Consiliul a hotărât să se trimită pro.punerea la comisia bugetară. 18 La 13 nov.
1871,
Consiliul General având ca preşedinte pe Dimitrie Pleşoia
nu a reluat în
discuţie un nou raport al comitetului permanent :n.r. 2288 ce a fost întocmit pe baza unei adrese a
preşedintelui „Comitetului secţiunii pentru învăţătura poporului", prin care propune ca şcoala rn::i.lă din urbă să ia
forma de şcoală normală". Pentru a vedea unele aspecte legate de şcoala reală, precum şi motivele transformări_i ei
în şcoală normală, redăm câteva din observaţiile unor consilieri participanţi la discuţii în această sesiune. De exemp:"l1 ,C. Stakovici, ca unul din vechii profesori ai acestui
jude,ţ a con~iderat propunerea secţiuni
„foarte salutarie
în interesul instrucţiunei pentru luminarea poporului". El a
fost de opinie ca această şcoală reală să poarte numele de
,şcoială normală, având statutele şi reguilomentel•e şcoalei normale din Bucureşti. In concluzie. a arătat că „această şcoală
de la începutul anului curent şcolaristic (1871}, s-a urmat
cursurile după programul şcolii normale, la început au fost
mai. mulţi elevi, dar acum au început a se retrage din cauza lipsei de mijloace pentru întreţinere".
Consilierul Corniţă Bălăcescu, subliniind această transformare ·considera că „numai astfel se va putea ajunge
la
scopul pentru care s-a propus înfiinţareae acestei şcoale.
Dacă vom lăsa tot subnumirea de reală cu programul
ei, vom ajunge şi vă asigurăm ele aceasta, că vom vedea
cu ochii noştrii cum se cheltuieşc banii în van fără nici un
folos. Şi ştiţi pentru ce? Pentru că spre a se putea ţine o
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$coaiă propriuzis reală, tir:me~ză să înfiint~1n şi atelierE!
pentru fiecare specialitate de meşteşugari, apoi nouă
nu
ne dă mâna să ne apucăm de astfel de lucrări pentru că nu
avem bani". In concluzie opiniază pentru transformarea şco
lii reale în şcoală normală, susţinând că „scopul acestei instiţuţii este a se întinde învăţământu! prin comune". ln unanimitate Consiliul general al judeţului Gorj, prin încheierea nr. 1117 a votat ca şcoala reală din Urbea Jiu ce se întreţine cu spesele judeţului să se transforme în şcoală normală întocmai după programul Şcolii Normale din
Bucureşti. Să se înfiinţeze posturi pentru îincă doi profesori spre
completarea cor!Jului didactk. începuturile funcţionării acestui institut va fi de la 1 ianuarie 1872. Se mai dau
şi
alte indicaţii privind programul şi statutele acestei şcoale
normale. 19 Această hotărâre a fost acceptată şi de ceilalti
membrii ai. consiliului g~neral şi anume : Alecu Broşteanu,
Nicolae Gârbea, Constantin Stanciovici, Georqe Săiceleanu,
Constantin Seciureanu, Enache Cartianu, C-tin Danie!escu,
Grigore Săftoiu.
Fără îndoială că funcţion.area şcolii normale nu era posibilă de la începutul anului 1872, astfel că prefectul judeţului Gorj,. ŞtefăneS{:u, anunţă Ministerul Instrucţiunii
Publice ·cu nr. 4442 din 28 iunie 1872 despre hotărârea luată
de Consiliul general al judeţului Gorj în sesiunea ordinară a anului 1871--=1872, ca şcoală reală a judeţului să
se
transforme în şcoală normală având şi un internat, odată
cu' începerea anului ş,colar 1872-1973. Deoarece
şcoala
reală îşi înceta activitatea prefectul preciza că „actualii titulari la această şcoală" să ocupe şi în şcoala normală unul ca profesor de limba română şi altul de limba franceză
,şi latină.

Despre fostul dirnctor al şcolii reale, Safirin există o
la 20 sept. 1873 era directorul şcoalei normale din Tg.-Jiu şi profesor de română şi istorie cu geografie, solicitându-se de către prefectura judeţului Gorj Ministerului Instrucţiunii Publice ca de Ia 1 sept. 1973
la
cererea acestuia să-l elibereze din funcţia acelei
şcoale,
iar la catedră s.ă fie înlocuit de N.I. Iunian, bacalaureat şi
student de drept, până Ia concurs". 20
Fată de materialul bibliografic cercetat, considerăm că
nu trebuie confundat conţinutul materiilor predate
după
regulamente la şcoala reală cu cel de la şcoala normală. Ca
menţiune că
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atare, din pund de vedere legal al conţinutului învăţ~mân-'
tului, şcoala normală de la Tg.-Jiu nu este o continuare a
şcolii reale, cu toate 1că pe bază financiară a început
să
funcţioneze şi cu clas.a a III-a în oare urmau să treacă elevii de la şcoala reală. Deosebirea materiilor predate constă
- în faptul că la şcoala normală în cei trei ani de studii se
prevedea ca obiecte de bază: agricultura, pedagogia,
didactka şi practica agricolă, în timp ce la şcoala reală s-au
predat ca obiecte de bav.ă franceza şi latina. Fără îndoială
că organele locale din judeţul Gorj au considerat şcoala reală şi o sursă de pregătire a viitorilor învăţători ai satelor,
unde se punea bază pe scris, citit şi socotit.
La vremea respectivă se făceau confuzii faţă de conţi
nutul învăţământului fiecărei şcoli, fapt manifestat chiar de
prevederile legale şi mai ales în concepţia organelor locale,
după cum rezultă şi din poziţiile adoptate de unii consilieri
fin cuvântările ţinute la sesiunile ordinare ale
consiliului
general al judeţului Gorj, subliniate în cuprinsu] acestui articol. In scopul înlătwării unor confuzii socotiva necesar unele precizări.
Şcolile reale au făcut parte tot din învăţătura secundară ca şi cele de învăţământ clask (gimnaziu clasic), dar cu
direcţie practică, pregătind pe elevi pentru viaţa modernă.
Insă legea instrncţiunii _publi.ce din 1864, greşit a încadrat
aceşti elevi că vor fi pregătiţi şi pentru şcoli profesionale,
industriale agricole (art. 199). Această greşeală a fost co~
rectată mai târziu, precizându-se că şcolilor reale trebuie să
li se dea o programă pra<ltkă, dar nu profesională, în care
să predomine studiile pozitive asupra celor abstracte
şi
ispeculative. 2 L
ln consecinţă, este vorba de gimnaziul real, care nu era
.prevăzut în legea instrucţiunii publice din 1864. ln această
,categorie precizată mai târziu se încadrează şi şcoala reală de la Tg.-Jiu din punct de vedere legal.
Faptul că programul acesteia aplicat nu a corespuns în
total unei şcoli reale este o altă problemă. Totuşi materiile
de bază predate încadrează mai bine şcoala reală în profilul gimnaziului real înfiinţat la 1 septembrie 1890 în oraşul Târgu-Jiu, al cărui centenar se va sărbători anul aces'
ta.
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$coala reală de ia Tg.-Jiu, pe lângă greutăţile întî:trtpi-.
nate în dezvoltarea ei discutate în sesiunile Consiliului General al judeţului Gorj, mai suporta şi atitudinea unor oameni, care făceau confuzia de a asemăna conţinutul învă
ţământului acestora cu cel de la· şcolile profesionale
(de
meşteşug.ari). considerat potrivit numai pentru
„prostime".
O ase_menea tendinţă contra învăţămânlului real s-a manifestat în oraşul Târgu-Jiu şi mai târziu, mai precis în anul
1890, cu ocazia înfiinţări! gimnaziului real din acest oraş.
Astfel, în şedinţa Consiliului comunal al Urbei Târ,gu-Jiu,
din 17 aug. 1890, prezidată de primarul Ion C. Mongescu,
unde s-a discutat ordinul Ministerului Cultelor şi a Invăţă
mântului nr. 7680/1890, prin care s-a comunicat că de la
1 sept. 1890 va funcţiona în acest oraş un gimnaziu real,
consilieri: C. Stanciovici, Vasile Scorţeanu şi Petre Gheorghiu, au cerut să se intervină la minister cu rugămintea să
schimbe înfiinţarea gimnaziului real în gimnaziu clasic. Se
motiva de către aceştia că asemenea gimnaziu real în oraşul Tg.-Jiu „nu va aduce rezultate folositoare, în urma exrperienţei ce are prin ÎllJcercarea ce a făcut judeţul înainte
de înfiinţarea şcqalei normale" adică încercarea cu funcţio
narea ş.coalei reale, considerând că „numai uh gimnaziu clasic ar -fi folositor".
Primarul şi ceilalţi consilieri I. Brătuianu, Nae Băltea
nu, Liţe Romniceanu şi Triton Cloşanu, s-au menţinut pentru respectarea ordinului ministerial.2'2 Practica a arătat că
toate şcolile secundare de la Tg.-Jiu au fost folositoare pentru dezvoltarea economică şi culturală a judeţului Gorj.
Se cuvine dar, ca la sărbătorirea centenarulu( liceului
Tudor Viadimirescu de anul acesta, să fie amintite şi celelalte şcoli din judeţul Gorj (Institut Săvoiu, Todie, Şcoala
normală

de fete, de băieţi) şi altele, dintre care în mod neândoios o importanţă hotărâtoare, ,ca prim pas spre învăţă

mântul secundar, l-a avut şcoala reală de la Tg.-Jiu.
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Spiţeria

de Ia Târgu...-Jiu
dr. GH. GÂRDU

Din cele mai vechi timpuri este cunoscut că în ţara
ca şi în alte părţi s-au folosit unele specii de ierburi cu efect terapeutic pentru tratarea unor suferinte ale
celor bolnavi din sate şi oraşe, sciu au fost într~buinţate unele leacuri pentru vinde.carea suferinzilor intoernaţi în bolniţele mânăstireşti. cum au
fost cl·]e de la mânăstirea Tismana pe la 1650 sau de la mânăstirea Polovraqi din judeţu] Gorj, după anul 1703. A existat şi în Judeţul Gorj un
comerţ cu ierburi destinate vin,1 ecării bolilor, comerţ făcut
la un loc cu articolele ele băcărie, din care speciile ce necesitau o anumită îngrijire, µreparare şi pricepere. s-au separat cu timpul într-un comerţ de o categorie cu totul deosebită, cu un local şi personal sp2cial. Local ul· pentru un asemenea comerţ este spiţeria, i<1r cel ce vindea speciile ordonate de un medic, este spiţerul. Asemenea noţiuni derivă din
formele italieneşti spezzaria şi 5pezzerio.
'
Despre spiţerii străini, care au fost prin ţara noastră
se găsesc informaţii în documentele străine sau menţionate
de cronicarii şi scriitorii noştri încă de pe la anul 1445. Mai
precis se găsesc date despre spiţerii care au îngrijit domnitorii ţării noastre. De exemplu, Constantin Brâncoveanu,
când s-a dus la Adrianopol în iulie 1703 să se prezinte sultanului în suita sa avea şi un „spicear". In timg}ll ocupaţiei
Olteniei de către austrieci 1718-1°739, la Craiova s-a înfiinnoastră
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„spiţerie împărătească". Aceasta este cea dintâi spide la noi care s-a deschis numai pentru comerţul cu
medicamente.
Odată cu înfiinţarea spitalelor se deschide o epocă nouă şi pentru spiţerii. Astfel, spitalul Colţea din Bucureşti,
înfiinţat la 1704 avea şi o spiţerie „cu felurite leacuri şi felurite buruieni tămăduitoare", iar spitalul mânăstirii Obedeanului din Craiova avea fixate în anul 1777 de către Alexandru Ipsilanti veniturile, d!~~ ..:are trebuia să plătească
şi leafa doctorului spiţer „ca să aibă purtare de grijă cu
doftoriile sale", în trebuinţa spital ului". Ia tă aşadar că unii
dintre medicii vremii predicau ş.i arta de spiţeri 1 . ln afară
de spiţeriile spitalelor încep să apară şi „spiţerii obşteşti"
şi spiţerii particu!Llrc. O spiţerie a obştii găsim la Craiova
însempată în condica domnească a lui Alexandru Ipsilanti
( 1776), unde erau trecuţi spiţeri cu leafă. ln documentele
cerceta.te apar spiţeri cu învoire dată prin hrisov domnesc
de a conduce o spiţerie în unele oraşe ma imad. De exemplu l·a. Bucureşti, Andrei Clus fondează în anul 1786 spiţeria
„La Apollo", iar Iosif Giovani Rossi fondează în 1787 spiţeria „La vulturul. de aur". La Craiova
deschide de _către
Drotlof în anul 1842 spiţeria „Sf. Treime", iar în 1826 a fost
fondată tot aici spiţeria „Aurora" care până în anul 1857
a fost proprietatea lui Samuel Benker.
Deşi erau conşlienti de valoarea teraoeutică a medicamentelor procurate de la spiţerii pe bază dp reţete medicale.
cei mai multi locuitori se vede.au siliţi să recurgă tot la
leacuri tradiţionale. ln judeţul Gorj, multă vreme cei cu
posibiiltăti materiale apelau la spiţeriile existente în alte
oraşe, mai ales la Craiova. iar alţii se foloseau de „leacuri
băbeşti" sau anumite ierburi indicate în diferite reţete ce
circulau în vremea respectivă. lntr-o vreme circula un cal~ndar cu reţete pentru vindecare.a unor boli, întocmit în
anul 1800, de arhidiaconul Venedi.c:l, ce era dascăl la copiii stolnicului Barbu Vicşoreanu de la Copăceni (azi Corneşti) din judeţul Gorj. lntr-o însemnare din calendar, Venedict arăta că „s-ar cădea ca fitşcare domn să aibă în casa
lui puţine învăţături ale doftorilor la vreme de nevoie, la
care lesne sE! poată qăsi în casele lor, căci cei politici să
îndestulează de la spiţerie pentru fieş;:::are boală la întâmplarea sa". ln aceste reţete sunt trecute unele plante (pe-

tat o
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lin, praz) care a Şa cum se mcn ţioncază în text ajută la vindecarea unor neputinţe omeneşti, boli de stomac, de plă
mâni, rle vărsături şi altele. Unele. din aceste plante au acţiune terapeutică, azi fiind recunoscute de fann,acologia
modernă.

Calendarul de la Copăceni cuprinde reţete pentru vindecarea unor boli ale cailor, ale altor animale, precum şi
doftorii de folosit în cursul lunilor după anotimpur\ modul
de preparare a unor cerneluri, siropuri cu mere, ele portocale. scorţişoară şi de măcriş cu. efect de vindeoare a bolilor de stomac, febră, junghiuri şi tuse 2•
Odată cu aplicarea Regulamentului Organic se reglementează activi ta te a spi teriilor. Pe lânqă alte îndatoriri. el
preciza că spiţerul trebuie să înfăţişeze şi diploma sa priYind cursul petrecut după orânduiala la vreuna din academii,
menţionându-se că numai acela să fie volnic să ţie spiţerie
Î!l acestă tară 3 . Regulamentul şi instrucţiunile s·ale de aplicare au deschis o etapă nouă în dezvoltarea artei spiţereşti
în ţara noastară, mult superioară reglementărilor anterioare. A'.hicem cu t:tlu de exemplu, pitacul domnitoru:ui Ipsila1~ti din 1797 sau nizcnnul lui Şutu din 1819. De asemenea,
înfiinţarea corporaţiei farmaciştilor clin capitală (starostia)
a condus la creşterea prestigiului spitcriilor şi stimularea
a•c:tivÎ-tătii lor profesionale.
Cu toate că aceste reglementări au avut ca efect creş
terea numărului de spiţerii, _în unele oraşe c.a de exemplu
Tg-Jiu, organizarea unor asemenea stabilimente apar mai
târz;iu, locuitorii aoestuia proeurfmdu-şi medicament~ din
alte localităţi ale ţării . .\stfel. spiţerul Louis Drexler. din
Bucureşti, preşedintele gremiului spiţeresc al acestui oraş,
cart' trimitea meclicamenl0 la diferite persoane din diverse
oraşe, a avut procese şi cu debitorii din Tg-Jiu. La 29 noembri.e 1834 Louis Drexler farmacist. printr-o jalbă adresată
domnitorului (tălmăcită d0 Friederic Drexler) arată că are
pricină cu culcereasa. Ca tine a Stl•fănescu clin Tq-Jiu pentru
datorii date sub semnătura. ei. În anul 1842. tot Louis Drexler. spiţer clin Bucureşti, se 'adresează „Mării Sale Vodă", cu
jalbă arătând că Ştefăneasca culcereasa din Tg-Jiu a primit
de Ia spiţeria <>a „doftorii" pentru boale a}e f'i de 1 368 12i
şi 10 parale, pc care în multe rânduri cerându-i-le prin fratele său „când încă era în fiinţă în Tg-Jiu", însă nu a putut
112
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fi „exofilist şi despăciubit". De asemenea. Louis Drexler a
dat jalbă la Marele Vornic, Ia 4 martie 1841 prin care s-'a
plâns că a dat doctorii de 158 Iei şi 50 parale lui Ioniţă
Dănciu'.es<:u din Tg-Jiu, după taxa Vienei, ce i-au fost necesare la boală.~ dar acesta murind, cocoana lui nu vrea să-i
plătească ddtoria. Ocârmuirea judeţului Ia care s-au trimis
cele trei reţete pentru încasarea sumei a răspuns că şoţia
pomenitului Dăn::iulescu şi-a dat şi ea sfârşitul, îngropându-se de mi!ă 5 .
In arhivele din Tg-Jiu se qăsesc liste de medicamente
semnate de Drexli.'r, care nu-şi menţionează numele. Listele
r::-spective erau înaintate magistrului oraşului pentru încasarea sumelor cuvenite cu explicatia că reprezintă valoarea
mejicamentelor întrebuinţate la tratarea bolnavilor din penitenciarul Tg-Jiu, încă din anul 1835. După semnătura înscrisă în listele de medicamente, crt=:dem că este vorba de
Friederic Drex'.er, frate cu Louis Drexler, spiţerul de la
Bucureşti. Friederic Drexler venind de la Cr11iova Ia :fg-Jiu
a înde.olinit funcţia de staroste al agenţiei austriece pentru
Judeţul Gorj şi Mehedinţi înfiinţând şi o fabrkă de porţelan
în oraşul Tg-Jiu. Drexler a desfăşurat la Tg-Jiu o activitate
medicală şi de spiţPrL' cu mult mai înainte de anul 1835.
Despre asemenea activităţi aflăm din mai multe corespondenţe dintre Divanul Săvârşiţilor al Valahiei şi ispravnicii
judeţului Gorj. Astfel, la 3 noemvrie 1830 Divanul Săvârşi
ţilor al Valahici revine la adresa pe care a scris-o la 22
seplemvrie boierilor ispravnici ai judeţului Gorj, prin care
le-a poruncit să aducă la cunoştinţă locuitorilor din acel
oraş Tq-Jiu, că ele vor voi a avea un „dohtor cu plată"
să facă între dânşii foaie câţi bani se va proierisi fiecare pe
an, drept ?imbric şi să o trimită „de isnoavă" pentru a se
face punere Ia cale. Ca urmare a acestei porunci. lsprăvni
'Oatul Gorj a răspuns Divanului, că a adunat pe toţi locuitorii orăşeni şi boieri şi le-a citit porunca stăpânirii pentru
al lor folos, d,:ir toţi printr-o glăsuire au arătat că „au doftor pe Drexl~ru, ce se află locuind în oraş, cu care au conl ract încheiat de către ei şi sunt mulţumiţi de dânsul. Divanul Săvârşiţilor văzânc~ că orăşenii din Tq-Jiu se mulţwnesc
cu Friederic Drexl0r, pentru căutare_,1 sănătăţii lor a răspuns
;ca să-I aibă şi de aici înainte, înapoind şi contract!-11 încheiat cu acesta. Din această corespondentă rezultă clar că
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Orexler semnat pe reţete de la Tg-Jiu. este Fried~ric, frate
cu Louis, spiţerul de la Bucureşti.
O altă corespondenţă ne lămureşte că Friederic Drexler
se ocup.a la Tq-Jiu şi cu livrarea de -medicamente la diferiţi
suferinzi din localitate şi de la penitenciarul Jocal.
La 29 ianuarie 1831, Căimăcămia Or1aiovei se adresează
boierilor ispravnici ai judeţului Gorj, arătându-le că Excelenţa Sa Domnul Ghineral maior Scarlat. a cerµt să i se facă
- ştiut câţi „doftori" se .află şezători în judeţe şi deci şi în
judeţul Gorj, cu pricepere şi cu ştiinţa „doftoriilor" de
a
căµta când se va întâmpla v~eo boală vreunui }o.cuitor pă
afară în judeţ. Ca răspuns, Isprăvnicatul Gorj arată Căimă
cămiei Craiova şi Comisiei, că aici nu se află nici un doftor
c;u asemenea ştiinţă decât numai un Drexler spiţerul, cu
puţină ştiinţă, tocmit în această politie, dar care nu ooate
ieşi în judeţ pentru controlul ce ar ave.a de vegheat 6 _
R·ezultă clar din această corespondenţă
că
Friederic
Drexler se îndeletnicea cu căutarea sănătăţii locuitorilor orăşani din Tg-Jiu, furnizându-10 şi rnedicamcnte atât lor ccit
şi arestaţilor din penitenciar, pe baza reţetelor semnate de
el ca ~piter. Câ! timp a dus această activitate nu se poate
rpl'eciza cu exactitate, dar dintr-o j.albă a ~ri adresată domnitorului la 25 septemvrie 1837. rezultă că Friedcrk Drexler
solicita o sprijinitoare pensie sau vreun ajutor bănesc pentru renovarea întreprfoderii sale, drept răsplată a jertfelor
făcute de el cu ocazia tulburărilor dintre musulmani şi pă
mântenii dreqători. „Aşişderea şi pentru îndemăraticile că
utări de dohtori şi dohtorii ce le-au tntâmpinat dumnealor
boierilor orăşani şi altor". La această jalbă el prezintă câteva dovezi date de oră·sanii din Craiova la 1821 şi 182?.
precum şi de la orăşanii din Tq-Jiu, date la 28 febr. 1837.
din care rezultă slujbele pe care acesta le-a făcut în „vremea potopririi răzvrătiţilor", si pentru deschiderea fî.n anul
1832). a unei fabrici de porţelan în Tq-Jiu, care a dus mult
folos orăşanilor. De menţionat că în anul 1844. Friederic
Drexler nu mai era în viată. după cum reiese dintr-o i·albă
adflesată domnitorului la 11 octomvrie 1844. de către Dumitrache Herescu, ca să i se acorde 500 de galbeni ca să poa_tă reihcepe lucru Jia manufa.ctura de ceramkă moştenită cu
un an în, urmă de la socrul său, Drexler. Din datele cercetate înseam_nă că Drexler mai ducea activitate.a. de doctor
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sau spiţer încă înainte ele _anul 1837. mai ales dacă avem. în
vedere că orăşenii din Tg-Jiu chiar de la începutul anului
1835 au făcut demersuri către stăpânire de a li se trimite
un doctor, lucru ce s-a realizat prin angajarea d.e la 1 ianuarie 1838 a doctorului Franz Morit Ienichen din placul nr.
16 grăniceri Cesaro-crăieşti aulrieci.
Dintr-un raport ar doctorului Ienichen (1 nov. 1940) că
tre Comitetul Carantinelor şi Sănătăţii Publice, se constată
că în 3 ani (1838-1839-1840), acest medic a dat doctorii
cu cheltuiala sa arestaţilor din puşcăria jud. Gorj (155 florii1i şi 6 crăiţari). Totodată arată că prin silinţa şi strădania
sa „a căutat" în aceastu perioadă fără q fi despăgubit, dorobanţi, recruţi şi alţi săraci. „Multa şi mulţi au fost căutaţi
ele mino - zice Ielichen - cu datoriile de la mine, fiindcă
spiţerie nu se află aicea". ln încheiere se raportuieştc Comitetului că „în boalele ele tifos periplifmonic" şi friguri cu
mare folos s-a slujit cu ale sale „doftorii". La raport sunt
anexate 20 de• foi care cuprind numele doctoriilor slobozite
arestaţilor clin Penitenciarul Tg-Jiu, cu rugămintea să i se
clespăgub2ască costul acestora. Foile de medicamente sunt
întocmite lunar. pe fiecare bolnav, cu indkare.a diagnosticului şi înscrierea pe fiecare zi a medicamentelor prescrise
cu cantitatea şi taxa lor, în florini şi crăiţari.
Din cele ele mai sus s-ar trarie concluzi.a că atât doctorul Ienic:hcn cât şi Fricderich D;exler. eliberau în perioada
c:.ctivităţii lor reţete medicale, doctorii şi aeordau asistenţă
medicală. De aici s-ar deduce că aceştia aveau şi spiţerie
din care eliberau medicamente. Dar este ştiut că după precizările Rngulamentului dar şi cele mai vechi. înfiinţarea unei
spiţerii se făcea cu aµrobarca Departamentului din Lăuntru,
în înţelegere cu Comitetul Carantinelor, pe baza diplomei
spiţer~1Iui, cioveclitoare că acesta a urmat cursul învăţăturii
la vreuna clin -\caciemiile clin tară sau clin alte oraşe europene. In perioada activităţii celor doi Drexler şi Ienichen
nu se constată o aprc~i.:ue expresă ele deschidere în oraşul
Tg-Jiu u unei spiţerii dată de Departamentul din Lăuntru
sau pe temeiul unui hrisov domnesc. Este adevărat că Frider!ch Drexler are un răspuns dat de Divanul Săvârşiţilor
în 28 nov. 1830 către Cârmuirea Jud. Gorj ca să rămână
tot „doftor al politii Tq-Jiu, după contractul ce a făcut cu
orăşenii, clar nici pentru acest răspuns şi nici în alt docu115
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rnent nu se vorbeşte 111m1c despre înfiinţarea unei spiţerii.
Nu se găseşte nici o diplomă sau atestat de absolvire de
către Drexler Friederic, a vreunei· Facultăţi de Medicină, d{!
altfel acesta fiind cu QUţină ştiinţă de a căuta vreo boală,
c:şa cum este specificat în informdre2 care a făcut-o Isprăv
nicatului Gorjului la 4 feb. 1831, către Căimă.căriia Craiovei.
Până )"!. descoperirea unei diplome a spiţerului sau a doctorului Drexler, am crede că totuşi e a avut posibilitatea s<l
înveţe arta spiţereasc~ de la fratele său Louis. preşedintele
grerniului spiţeresc şi farmacist în Bucureşti. S-ar putea ca
tot acesta să-i fi furnizat şi medicamente pentru locuitorii
din Tg-Jiu, pentru că aşa cum am văzut, el avea relaţii directe cu unii orăşani. In ce priveşte situaţia m~dkului Ienichen, relaţia sa cu spiţeria, aceasta este redată chiar în
contractul de angajare încheiat cu locuitorii din Tg-Jiu ca
medic al oraşului, una din condiţii era înfiinţ.are1 de către
acesta a unei sp,iterii. Intrucât această condiţie nu se realizase încă, el se adresează în anul 1840 Ocârmuirii Jud.
Gorj, cerându-i să întemeieze o spiţerie în oraşul Tg-Jiu
„cu toate cele trebuincioase, căci un doctor nu-şi poatp .căuta
şi îndatoririle privitoare asupra-i şi a ţine şi spiterie~.
De aici s-ar înţeleqe că doctorul Ienichen conduce:i o
spiţerie, dar nu există nici un document de aprobare a unui
asemenea aşezăţhânt.
linii cerectători scriu că în 1853 a existat un raport
al )'doctorului Ienichen privind înfiinţareii unei farmacii în
(!)Îfâ'$Ut' Tg-Jiu şi citează numele spiţerului Drexler. Dootorul
'.F&hi.!c!Hen. însă. încet.ase din viaţă în ianuari·e 1843.
· i ,, ,-rp,rfm,Jt ·spiţerie ce apare în Tg-Jiu conform dispoziţiilor
îHSk!tise' 1'îtl · regulamentele de funcţionare a spiţeriilor din
Ţăra: ;Ro~nârteaS/că este cea fondată de spiţerul Iosif Rainhart
p~ 11 hc!Z'a aJ}Mbătii Departamentului din Lăuntru (Ordin nr.
5t180Vi'6''aiu~u'SF 1843') semnat dc marele vornic Barbu Ştir
bei 1işi · 0rtL '80il4/29 •rrovembrie 1843 unnarea cererii ce-a
~ă't!lllitiobl;;tea ol'a„şu!Vi. :, ·

di nu era nici o spiţerie }egalizată cu
îH iTqJ,Jili' j)'â~-~{ 'trie knul 1843. rezultă şi din raportul
1
db1c\oh.ilui' j~d~ful~( do~.t~,~~'i,. C::,uI~er ( 1OI3.08.1843). în tocriiil,1i2~ ''~~rna1re''1(/'p1orcln~i'( ct.~'te
comitetul carantinelor
1
1
c~t rg: t6ţ(;',ctoht9~ii'•:' ,9ţ~."jud~ţ
de ;~ ~rimiţ~ o listă cu numă
1
th1 %iţerllo~ ~r nl.\mă:ru\ spit,ed\lor .în. ,fiinţă hotărâte prin
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porunci. tn răspunsul său, Doctorul Culcer arată ca m tot
cuprinsul judeţului Gorj nu se află nici o spiţerie în fiinţă.
Cât pentru aşezarea unei spiţerii în oraşul Tg-Jiu „nu de
mult s-a făcut arătat \Dl. Rainhart spiţerul chiar în persoană,
ca să vază împrejurările locului de a putea întreţine un asemnea aşezământ aici, iar cu desăvârşire nu este ştiut dacă
vine sau nu".
Din documente se constată că abia în luna aug4st 1843
un număr de 32 de locuitori fac în numele obştei din Tg-Jiu
o hârtie către Cârmuire.a judeţului Gorj, prin care roagă să
se intervină J,a Departamentul din Lăuntru pentru a da apro- ·
bare ca Spiţerul Iosif Rainchart să deschidă spiţerie în oraşul lor. ln cerere se mai ar.ală neapărata trebuinţă de a se
înt,emeia o spiţerie în capitala judeţului, a cărei lipsă se
simte de mult. Totodată solicită ca să fie sprijinit spiţerul
nostru pentru început l~U închiriere.a pentru 3 ani a unor
incăpeq trebuincioase pentru spiţerie şi familia sa cu plata
chiriei de 3 OOO de lei din fondul magistratului care au fost
destinaţi pentru întreţinerea doctorului Ienichen, dar acesta
încetând din viaţă în luna ianuarie, banii au rămas necheltuiţi. Cârmuire.a judeţului Gorj (prin adresa nr. 4066/ 10 iulie 1843), înaintează Departamentului din Lăuntru, cer~re~
boierilor şi a neguţătorilor din Tg-Jiu cu. rugămintea „a fl
luată în băgare de seamă" considerând-o dreaptă şi neapă
rată trebuinţă pentru aşezarea unei asemenea spiţerii şi în
capitala acestui judeţ. Departamentul din Lăuntru (cu adresa .nr. 5006/3.08.1843) pofteşte Comitetul Carantinelor să
arate părerea sa asupru propunerii orăşenilor din Tg-Jiu
de a li se aproba să deschidă o spiţerie în acel oraş. dacă
.spiţerul recomandat cunoaşte cu deplinătate profesia şi ce
asigurare pDate avea stăpânirea că a-cesta va ţine la a sa
spiţerie „dohtorii bune, proaspete după orânduială, fără· lipsă de vătămare". La această întrebare, Comitetul Carantinelor raportează că a cunoscut de neapărată trebuinţă ca
pe·· 1ângă completarea judeţelor cu „dohtori" să se completeze capitala acestora şi cu câte o spiţerie pentru sprijinirea sănătăţii obştei. Şi pe acest ',emei s-.-, îndrumat şi Iosif
Raip.hart ca să deschidă spiţerie în Tg-Jiu, prin faptul că
„este mai vârtos înzestrat cu toate calităţile pr.avilnice .despre profesia de spiţerie şi despre a sa bună purtare". In ce
priveşte „ţinerea de dohtorii în bună stare, proaspete, aşa
11 '7
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c:tim păzirea. uncî orânduiri cere". se arată că şi pentru acestea sunt deosebite privegheri acordate. A.stfcl sunt îngriji1ile neîncetate ale Comitetului şi insărcinările date doctorilor din judeţe prin art. 5 din Instrucţiunile clohtoriceşli. ca
cel puţin de două ori pe an să revizuiască spiţeriile aflate
!n cuprinsul judeţului lor. ln
urma acestei
recomandări
Departamentul (adresa nr. 5360) a încunoşliinţat Cârmuirea
judeţului Gorj că a aprobat deschiderea spiţeriei în. oraşul
Tg-Jiu de către Iosif Rainhart, iar cârmuirea să se înţeleagă
cu magistrul local pentru închirierea pe trei ani a casei trebuincioase. Totodată se indică să se asigure magistratul din
partea spiţerului că după trl'ccrea. aceslui termen, \'a urma
cu ţinerea spiţeriei pentu totdeauna fără a mai pretinde ele
la oraş asemenea subvenţii.
1
Cârmuirea judeţului Gorj şi magistratul oraşului Tg-Jiu
s-au înţeles asupra celor poruncite ele Departament, slobozind cei 3000 lei pt>ntru chiria încăperilor. Totodată, la 10 noiemvrie 1843 s-a luat în scris de la Iosif Rainhart, nentru desăvârşita sa statornicire ca spiţer în Tg-Jiu. Spiţe-ml mulţu
meşte în scris autorităţilor pentru bunăvoinţa cc i-au arătat
făgăduind că va respecta instructiunile atingătoare de datorişi drepturile spiţerilor împuterniciţi a tine spiţerie, iar
după 3 ani nu va mai pretinde nici o suhvenţie pentru chirie
de la magistrat. Despre măsurile luate pentru deschiderea
spiţeriei de la Tg-Jiu, Cârmuirea juctetului Gorj a informat Departamentul din Lăuntru (adresa ne. 7812 din 17.Xl.1843.) Acesta a solicitat în acelaşi timp dcz!eq.1r0a n maqistratul să
poată fi asigurat despre desăvârşita st:itorni:::i~·e .3 spiţerului
iRainh.art, numai pe baza înscrisului său, deo1rC'ce el fii1;cl om
străin, fără rude sau cunoscuţi. nu .1vea cine să d~a chezăşie
pentru el. Departamentul din Lăunt-u a răspuns (adresa nr.
8024 clin 29.XI.1843) că admite ca spit0rul R'l.inhart să des(:hidă spiţerie în Tg-Jiu numai pe propia lui asigurare, dar
să fie adeverită de starostea supuşilor chesoro-crăieşti de
acolo. Să dea în scris că dacă du,pă împlinirea sorocului de
trei ani nu va mai ţine în viitor spiţcri.1. cu tc1l0 cele trebuincioase, cu cuvenita orânduială s.l fie dator a întoarce magistrului suma banilor ce se slobod nentru închirierea încă
perilor împreună cu dobânra cuvenită lor. Spiţerul Rainhart
a făcut la 16.XII.1843 înscrisul Ci.'JUt, întărit de cancelaria
chesoro-crăieşti din Tg-Jiu, pc care l-a clepus la magistrat la
. 20.XII.1843.
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~18

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

Aşa dar că în Tg-Jiu începe a funcţiona o spiţerie ia sfâranului 1843 ,ca spiţer calificat, însă nu mai exist'a docto-

şitul

rul statornicit care să elibereze reţetele după regulile stal;>i1ite. S-a întâmplat ca boierii şi neguţătorii din Tg-Jiu au obţinut numirea spiţe~ului înainte de angajarea doctorului. Pe
vremea medicului Ienichen aveau dootor şi nu aveau spiţer,
iar acum aveau spiţer şi nu aveau doctorul necesar (doctorul Ienichen încetase din viaţă). In situaţia nou creată magistratul oraşului Tg-Jiu, a intervenit la Departamentul din Lă
untru, Ia 2.J.X.1943 cu cererea ca să li se trimită un doctor
destoinic de Ia Bucureşti, de căutări de boale în locul celui
care a fost, care „şi-a dat obştescul sfârşit, căci negreşit că
spiţerul fără doctor nu face mai mult la neapărate trebuinţe
în politia oraşului". La această, intervenţie, Depart ament.ul
din Lăuntru, a cerut Cârmuirii judeţului Gorj, ca să-i răs
pundă mai întâi ce plată pot slobozi orăşenii unor asemenea
„doftori" şi sub ce condiţii îl vor (anexele 2-8). Cu toate
· acestea, posibiiltatea angajării unui doctor al oraşului nu
s-a putut înfăp_tui decât mai târziu. la 2 februarie 1861, sarcina eliberării reţetelor fiind dusă - de doctorul judeţului,
doctorul Gulcer, numit şi el ele curând în asemenea fi.incţie,
adică în februarie 1843, precum şi de succesorii săi, doctorul Alinescu şi doctorul Kiriazi.
Spiţerul Rainhart,
aşa cum rezultă din recomandaţia
portomedicului Gusi şi din rapoartele întocmite de revizorul
ŞJpitalurilor despărţirii a doua, şi de doctorul judeţului, era.
înzestrat ou calităţile profesiei de spiţer, iar în timpul cât
a trăit a aprovizionat spiţeria cu materialele trebuincioase.
Deşi străin, ne.cunoscut la început de nimeni în Tg-Jiu, totuşi s-a legat de aceste locuri căsătorindu-şi pe fiica sa Maria cu serdarul Costache Oteteleşanu. Despre spiţeria deschisă de Riainhart, aflăm date din diferite rapoarte, adrese şi
circulări a Comitetului Carantinelor, către toţi doctorii din
circulări a Comitetuuli Carantinelor, către toţi doctorii din
judeţe, s-a răspuns ele către doctorul Cuker (adresa nr.
34/30 august 1851), că în capitala judeţului Gorj este „aşe
zat cu a sa spiţerie dl. Iosif Rainhart spiţerul carele s-a orânduit aici din porunca cinstitului Departament din Lăun
tru în an ul 1843".
In unele rapoarte ale doctorului judeţului Gorj reiese
că spiţerul oraşului Tg-:Jiu, Iosif Hainhart, se ducea perio1
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dic la Bucureşti avârid o spiţerie e:u con.rad la spitalul l;~i
lantropia. In luna iunie 1848, · fiind chemat la Eforia SpitaJelor într-o prictn.:i cu această spiţer:e, lipseşte 20 zile. lntrucât în judeţul Gorj se desfăşura lucrarea vaccinării copiHor şi boala holerei bântuia in multe părţi,
doctorul
judeţului Gorj ruga, printr-o adresă, Comi.etul Car mtinelor să întoarcă pe spiţerul Rainhart cât mai neîntftrziat sau
să trimită un provizor cu doctorii trebuincioase potrivit cu
:>tarea lucrurilor sanitari cum sun: : buruieni, spirturi aromatice şi altele. Acesta deja trimisese în locul său un provizor Ioan Enedi.
.
După încetarea din viaţă a spiţerului Rainharl, spiţe
ria de la Tg.-Jiu a r:imas în prop1etatea soţiei sa:e care o
drenda. ln anul 1852 a aren·faf-D spiţeru:ui Lazăr. Acest
fapt rezultă şi din semn{1turile acestuia pe specificaţiile
în1i9ctnite pentru eliberarea medicamentelor ct:n spiţeria pe
c.:are o dirijai pentru spitalul veneric al districtului Gorj.
Specificaţiile se întocmeau lunar, cuprinz<.înd pe zilP medicamentele eliberate spitalului, cu cantitatea şi preţul lor
in florini având la sfârşit suma totală convertit{1 din arginţi
- în· lei, însoţită de semnătura spiţerului Lazăr, care pe unele specificaţii semneaâi Lazăr spitcrul iar pe altele „Laz[u
magistru pharmaciae". La sfârşitu' lunii specificaţiile se trimiteau de către comisia spitalului veneric Gorj, la Comitetu) Carantinelor, care la rândul situ le înainta premiul spieţersc sub următoan'a îormu1ar~ : „pentru doctoriile date
bolnavilor din spitalul veneric a; Judeţului ,Gorj pe luna
r:oiembr:e 1852, primindu-s:: pt> l;"mga raporlul comisiei acelui Spital sub numărul 79:J, 30 retet''. Comit'2tu; le îndrcp·
teaz<'i cinstitului Grcmiu. spre a ]p cerc:-h dup[1 cuviinţ;i
(respectiv după taxa Vienii) şi a ie înapoia cu cât fără z[1bavă". Unele reţete nu se aprobciU (cazul acelor din luna
mai 1852) inapoiate de Comitet, la Comisia judeţului Gorj,
pentru dt prezentându-se prin Gremiul spiţeresc s-au gC1sit preţurile ff1ră asemănare cu Jispoziţiile art. 5 din instrucţiunile spitalelor venerice, din care cauză s-a întâmpinat gn•utăţi la prezentarea lor. De~ menţionat că valoan'a
totală a medicamentelor eliberak de spiţerul Lazăr, pentru căutarea bolnavilor din spital. se ridică în jurul sumei
de 57 florini din care făcându-se 'egiuitul scăzământ de 25' o
rămânea de plată prin transformare, suma de 293 lei, spre
_120
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despăgubirea spiţerului. Medicamentele eliberate prin r<Jse referă în special la : unguente, gargarisme, pilule
emulsii, mercurial ş.a.
In lista nr. 6/5.II.1853) trimisă de doctorul judeţului
Gorj Ia Comitetul Gara~tinelor, se menţionează că numele
spiţerului cunoscut de stăpânire în oraşul Tg.-Jiu este Martin Lazăr. 12 Fără îndoială că acest spiţer avea în arendă farr.1acia des·chisă de Rainhart, faptul reieşind din raportul revizorului spitalelor despărţirii a II-a (din 5.IIl.1856). prin
care informează Comitetul Sanitar că spiţeri.a din Tg.-Jiu
este ţinută în arendă de DI. Lazăr, om în vârstă şi foarte
pătimaş
care avea o calfei spre ajutor nici mai tânăr decât dânsul nici mai sănătos. Cu toată
înfăţişarea spiţeriei şi neputinţa celor ce o ţin, aceasta este totuşi aprovizionată cu materiale şi nu s-a descoperit vreo
plângere
sau nemulţumire din partea spitalului sau a orăşenilor. Trebuie menţionat că de Ia 13 martie 1856 Departamentul din
lăuntru, cu aprobarea domnitorului a schimbat
denumirea
Gremiului spiţeresc în aceea de Colegiu farmaceutic,
iar
denumirea de spiţer şi de spiţerie în aceea de farmacist şi·
farmacie. In actele oficiale, însă, se mai întâlnesc in continuare termenele de spiţer şi. spiţerie, până în anul 1860.
Revenind la controlul ce s-a făcut în cursul anului 1856
la spiţeri.a condusă de Martin Lazăr, de către revizorul spitalurilor, s-a dat o informaţie Comitetului sanitar. din partea doctorului Culcer, (C!u. adresa nr. 36/25.III.1856), că în
adevăr şi spiţerul Lazăr simţind însăşi neputinţa în care se
află, este hotărât a înceta cu totul din arendă, contractarea
spiţeriei ce a avut looe cu proprietăreasa Elena, soţia răpo
satului Rainhart, spiţerul. Se menţionează că spiţeria urmează să trecă în stă:pânirea D-lui Alex·andru Moisi,
fost
mai înainte calfă tot în această spiţerie, iar acum este felcerul spitalului. In adevăr, la 1 aprilie 1856. feLcerul Alex-andru Moisi a luat în primire aceast ăspiţeri.e punând-o în
mai bună orânduire decât mai înainte. Comietu] Sănătăţii
Publice, a cerut, însă (adresa nr. 1772/1856) doctorului districtului Gorj, să răspundă dacă noul arendaş al spiţeriei
oraşului Tg.-Jiu are diplomă dobândită pentru studiul
acestei specialităţi. La aceasta s-a răspuns că nu are decât
un an atestat pentru licenţa de calfă dată de către răposatul
spiţer Josif Rainhart, la care a fă.cut practică în spiţerie penţete
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tru compunerea şi expedierea medicamentelor. Se motiveade către doctorul Culcer (adresa nr. 46 din 7·.IV.1856) că
a făcut această propunere, fiindcă timp de 13 ani nu s-a ivit
nimeni doritor a se stabili cu spiţeria în Tq.-Jiu, deoarece
venitul anual este foarte mic. In această situaţie, până se
va găsi altul cu calităţile cerute a qăsit această chibzuire.
ca nu cumva să rămână oraşul cu totul fără spiţerie, după
expirarea termenului de arendare. Mai arată că acest întreprinzător şi-a rezenrat ca· provizor la spiţerie pe Ion Enedi,
până va găsi altul cu diplomă în Jocul acestuia şi mai
aş
teaptă încă o calfă de la Craiova. ca împreună să poată duce spiţeria în stare mai plăcută.
Comitetul Sănătăţii Publice, sprijinit pe asemenea răs
pundere a doctorului judeţului Gorj {adres.a nr. 2181
din
17.IV.1856) a dat dezlegare ele a recunoaşte pe. Alexandru
Moisi ca arendator al spiţeriei de Ia Tg.-Jiu, cu înd.atorire
fosă ca în soroc de 3 luni să aducă neqreşit revizoarea propusă, precum şi spiţeria în stare. după regulile întocmite.
1n anul următor aflăm din raportul doctorului judeţului
Gorj din 18 iunie 1857, că spiţeria de la Tq.-Jiu se ţinea tot
cu arendă, tot de Alexandru Moisi, iar pentru compunerea
medicamentelor şi expedierea reţetelor are tot pe cel de
mai înainte provizor Enedi. La revizia făcută, s-a qăsit aprovizionată cu toate arti.colele trebuincioase şi de
bună
calitate pentrucă spiţerul a primenit la timpul potrivit toate plantele şi florile medicale cu altele proaspete, atât din
cele indigen'.) cât şi exotice, precum şi cu aducerea
mai ·
multor preparate necesare. ln ce priveşte înlocuirea bătrâ
nului provizoriu nu .s-a qăsit încă altul şi cel care ar veni
propune o sâmbrie mai mare decât venitul spiţeriei.
Cu toată grija acestui spiţer de a desfăşura o activita•te bogată, totul el s-a plâns Comisiei Spitalului Districtului
Judeţului Gorj. J,a 3.III.1858. că spiţeria sa nu aduce venit
atât cât să poată su,':Jzista. In plus medicamentele ce le dă
la spital cu un scăzământ ele 250/o, i se plătesc în pierdere
cu câte 1 leu la bucată. TTna din aceste cauze este arătată
de preşedintele Comisiei spitalului districtului Gorj (administratorul districtului Gorj, N. Opran), la 31 mai 1858, Comitetul Sanitar ca qenerând clin comportarea rea a cloctoru'.ui (e vorbB. de medicul I. Alionescu) faţă ele bolnavi,
care nu-l mai cheamă şi ca atare _nu mai sunt reţete pe baza
ză
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cărora să se ridice medicamentele de la spiţeria oraşului.

In încheiere, administratorul Districtului, în numele Comi. siei spitalului arată că „spiţeria din acest oraş a ajuns a nu
mai scoate nici chiar cheltuielile ziale, iar locuitorii pentru
întâmpinare de boli au alergat în totul la medicamente de
casă",

In anul 1859 spiţeria oraşului Tg.-Jiu trece în mâinile
altui arendaş, aşa cum rezultă din raportul inspectoratului
i:.pitalurilor districtului, despărţire. a II-a, către protomedlcul şef al Comitetului Sanitar din România (nr. 36 din 12
mai 1859). Inspectoratul. după un ex,amen mai întins făcut
la spiţeria din oraşul Tg.-Jiu, arată că aceasta a luat îmbunătăţire însemnată atât în curăţenia obiectelor, cât şi
în
.calitatea, cantitatea şi felurimea medicamentelor, în comparaţie cum se afla în anii trecuţi. Această amelior.are fiind fapta noului arendaş anume Şvab, dar mai ales cu osebire a stăruinţei medicului districtului făcută spiţerului
şi
silinţa sa în căutarea bolnavilor, pe care i-a înduplecat să
întrebuinţeze mai des şi mai cu mulţumire de la această
spiţerie medicamente şi în a nu trimite precum s~ întâmpla mai înainte la Craiova spre a duce pe medicul şi doctoriile trebuincioase.
Situaţia acestei spiţerii este şi mai lămurită printr-un
raport al medicului districtului Gorj, G.P. Chiriazi, care la
cererea Comitetului Sanitar al României, trimite cu adresa
nr. 236 din 17 aug. 1859 lista desluşitoare a spiţeriilor din
cuprinsul oraşului de reşedinţă. In adresă şi în listă, se arată că în oraşul Tg.-Jiu este numai o spiţerie cu firma „Minerva", a proprietăresei Elena, văduva lui Iosif Rainhart,
deschisă în anul 1843, după ordinul venerabilului Comitet al
C::arantinelor, fiind ţinută acum în arendă de spiţerul Leopold Şvab, fără diplomă, sub supravegherea diplomatului spiţer Ioan Eniedi, care ca provizor al spiţeriei are diploma
din Tffniversitatea din Pesta, din 6 septembrie 1822. ·La rubrica de observaţii se menţionează că este a se face · tranz·acţia adică sau se va arenda din nou la altă persoană, sau
se va vinde cu tolul peste curând.
Sub impulsul dezvoltării social economice a ţării noastr~\ numărul medicamentelor prepara te ştiinţific creşte
şi
devine tot mai solicitat de populaţie, mai a\es ele cei mai
avuţi. În aceste condiţii se cereau cadre tot mai pregătite ,
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În .exer.ciiarea profesiunii de farmacist. As~menea cadre se
recrutau fie din şcoala naţională de medicină şi farmcie,
fie din rândul celor ce posedau diplome la una din universităţile străine şi care după examinarna de către o comisie, dobândeau autorizaţia pentru exercitarea profesiunii
sale în principatele noastre. Şi în judeţu] Gorj se pune accentul pentru găsirea unor farmacişti stabili şi cu o pregă
tire corespunzătoare. Dată fiind înprejurarea că văduva Elena Reinhart îşi vinde spiţeria şi că s-a găsit un cumpără
tor cu pr~gătire necesară, se pune capăt deficienţelor semnalate rle către Comitetul Sanitar în privinţa · arendatorilor
spneriei de la Tg.-Jiu. Jn adeYăr în septembrie şi noiembrie 1859, prin unele rapoarte ale servidului sanitar Gorj,
Comitetul Sanitar este informat că Lina Reinhart îşi vinde
dreptul spiţeriei din Tg.-Jiu, Spiţerului Carol Vinkler, de
către care se va dirija spiţeria din districtul Gorj,
Contr1actu.l ~ntrn părţj a fost încheiat la Craiova la 21 octombrie 1859. Prin condiţiile contractului Lina Rainhart vinde
spiţeria .sa din Tg.-Jiu cu dreptul şi cu daJoriile ei atât care
se află în fiinţă şi (ustensilele) vasele, care după răposarea
soţului Iosif Reinhart la va moşteni Kar] Vinkler în. schimbul sumei de 400 galbeni împărăteşti.
Spiţerul Vinkler cu diploma de la Facultatea din Viena, eliberată la :30 iulie 1857, este examinat la JO octomvrie 1859 de o comisie sub conducerea prezidentului Colegiului farmaceutic, care a constatat .că acest·a însumează
toate calităţile cerute pentru libera exercitare a profesiunii
sale. Era de naţionalitate ungur. 15
Din listele lunare privind cheltuielile· spitalului districtului Gorj pe anul 1860. trimisă de comisia acestui spital
la administriaţia. Serviciului S.anitar, există şi
specificaţia
medicamentelor date bolnavilor de către farma.cia nLa San
George", a domnului Karl Vinkler din Tg.Jiului. Din analiza aoestor liste se observă o îmbunătăţire a actviităţii farmaciei din Tg.-Jiu, prin gama mai variată de mediomente
eliberate pentru tratarea bolnavilor de diferite boli, având
in vedere că în spital se tratau şi alte boli nu numai cele
venerice ca pe timpul spiţerului Martin Lazăr. Specificaţiile
întocmite de Vinkler se referă la medicamente de
genul
prafurilor, tincturilor, alifiilor, hapuri mercuriale, camfor,
.apă de plumb, i1;jecţii, curăţenie şi alte doctorii. în
urma
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analizei specificaţiilor de către comisia rle verificare a reţetelor, toate documentele legate de cheltuieli, se înapoiau
administraţiei generale a serviciului Sanitar,
care anunţa
Comisia spitalului Distrktului Gorj, că s-au aprobat sumele
cheltuite cu întreţinerea spitalului pe luna respectivă, indicând a se trece în condica privind paza regulilor <le contabilitate, „iar specificaţia cu registrul medicamentelor liberate bolnavilor pe arătata lună, Je~yalizându-se după rânduială, se în.:ipoiază spre a se. fac· desluşita despăqubirc a
~piţeriei, de Ia care s-a luat şi a se depune Ia dosar documentul şi dimpreună cu listeie de dictă se vor da la. spital
pentru a se ataş.a la „Dela" deosebită ce se ţine
pentra
dânsele".
Despre continuitatea farmaciei condusă de Vinkler se
vorbeşte şi în listele întocmite de Direcţia Generală a Serviciului Sanitar pc anii 1861-1862, cu situaţia proprietarilor de farmacii din cuprinsu] jurlcţului. La judeţul Gorj este
înscris numai Vinkler Scarlat, cu firma înregistrată sub denumirea la „Minerva ". De asemenea în tablourile· înto.cmi\2
ele administraţia Serviciului Sanitar, sub semnătur.a inspectoratului general Dr. Davila, ca urmare a aplicării în.:i.Itului
cărora
De.c:ret nr. 36/ 1862. printre maqistraţii d{' farmacii
li s-a recunoscut dreptul d:e a· cxers.a arta lor în
ambele
ţări surori, figurează şi Vinkler S.carlat, proprietar de
farmacie în oraşul Tg.-Jiu. 16 Ştiri despre acest farmacist
se
găses: şi în adresa din 17 ianuarie 1863, semnată de doctorul Kiriazi, medicu] primar a] districtului Gorj, care la ord.
10668/1863 al Inspectoratului qeneral al SeI."viciului Sanitar, trimite situaţi.a personalului farmacisticii din disttict.
în care figurează numai Karol Vinkler din Tg.-Jiu, în etate
de 30 ani ele sub protecţia Austriei. Farmacia acestuia sub
firma !!S.antu Gheorqhe", funcţiona în casă proprie cu 3
camere, destinate deservirii a 3000 suflete ale or.aşului fiind îndestulată cu medicamente de calitate, aşa cum rezultă clin protocolul încheiat la reviziile fă-cute ].a 12 iulie 1864
şi la 21 martie 1866 ele către Comisia compusă din G. Gross
medicul districtului. împreună cu doctorul şi poliţistul oraşului Ta.-Jiu.17 In anuarul Serviciu:ui Sanitar pe 1864 Ia Districtul .Gorj este trecută „Farmacia Sf. George". Propri·etar
şi gerente D. Vinkler Scarlat. In lis.tele cu personalul medical din jud. Gorj, înainte de medicul primar Gross. Ia Direcţi3. Generală a Serviciului Sanitar, cu adresa nr. 380/20
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noiemvrie 1866, este mentionat ca m district şi în oraşul
Tg.-Jiu, funcţioneaeză numai farmacia Sf. Gheorghe, condusă de Carol Vinkler, proprietar şi ger·ente, cu gradul de
„magister pharrnacist".
De asemenea în tabelul întocmit de medicul
primar
Dr. Emanuel Igel cu farmaciile aflate în judeţul Gorj în anul 1867, figurează farmacia „Sf Giorge", proprietate a farmacistului Karol Vincier. Aceiaşi situaţie o găsim ş,i în anul 1870 în tabelul înaintat de medicul judeţului Dr. Jsidor
Altschus, cu adresa nr. 45 din 16 martie 1870 că,tre Directia Serviciului Sanitar, precizând .că este o farmacie la un
număr de 5000 populaţie. Cu aceleaşi dale justificative este
înscris farmacistul Karol Vinkler, în tabloul model dat de
Direcţia Generală a Serviciului Sanitar şi comp:etat în luna iunie 1874 de către dr. Ion Frumuşeanu. medicul primar al serviciului Sanita.r al Judeţului Gorj. 18 De asemenea,
în tabloul întocmit de Comitetul ele Igienă şi Sănătate Publică clin judeţul Gorj, farmaciile existente la aprilie 1875
în judeţ, est2 înscrisă numai farmacia „Sf. George" înfiinţată în anul 1843, al cărei diriqinte şi proprietar este Karol
Vinkler. 19
- Acest farmacist conduce farmacia până în 1900
câr;cl
încetează din viaţă, iar averea sa, conform legii
rămâne
moştenire fiicei sale Antoaneta. căsătorită cu Caribolu. Aceste date rezultă dit1 informatiile culese în anii 1911-1912
de la Serviciile judeţene sanitare si orăşene. de către Direcţia Sanitară a Serviciului Sanitar în legătură cu istoricul farmaciilor clin ţară. De la medicul oraşului Tq.-Jiu. Dr.
Cruceanu s-a mai primit informaţia comuni-cată cu adresa
nr. 653/27 august 1911, că în acest oraş funcţionează farmacia „Sfântul Gheorghe" proµrietatea doamnei Antoaneta
Caribolu, fiică moştenitoare a decedatului Karol
Vinkler.
Totodată, anexează şi două acle în copie privind înfiinţarea
acestei farmacii aflate la ac.tuala proprietară. Este vorba de
porunca Departamentului din Lăuntru nr. 5360 din august
~843, prin cdre s-a slobozit lui l0sif Rainhart, de a deschide
spiţerie în oraşul Tg.-Jiu şi un al doilea act, care se referă
la vânzarea acestei spiţerii, în 1859 de către Lina· Rainhart,
văduva spiţerului Rainhart lui Carol Vinkler, tatăl proprietărese! din anul 1911 Antoaneta Caribolu, acte despre
care
s-a vorbit la începutul acestui articol. 20
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Din istoricul farmaciilor întocmit în anul 1912 de către
Direcţia Generală a Serviciului Sanitar, se desprinde că în
cuprinsul judeţului Gorj a funcţionat până în anul 1890 numai spiţeria lui Rainhart şi a suocesorilor săi. Din tabelul
întocmit în anul 1912 se vede că în judeţul Gorj funcţionau
3 farmacii : una la Petreştii de Sus si două la Tg.-Jiu, al
căror s,ct\rt istoric se prezintă astfel :
.1. Farmacia „Sf. Ghe-0rghe''.
a. Fonda tă în anul 1843, au:,~:= t 16, de farmacistul Iosif
Rail1hart, în urma ordinului 5360 al Departamentului din
Lăuntru (Marele Vornic Barbu Ştirbei) ;
b. Vândută de Văduva Lina Rainhart lui Karol Vinkler,
la Ql octomvrie 1859, (astăzi 1912) este proprietatea moşter;i
torilor lui Vinkler.
2. Farmacia Ja „Aescu~.p", concesiunea dată farmacis~
tulU:i V. Tătaru prin decretul regal din 10 noemvrie 1890,
iar în 1912 era arendată farmacistului Scarlat Râpe.anu.
3. Farmacia din Petreştii de Sus, înfiinţată la 25 iunie
1906 de I. Tessaro, care o vind~ în 1912 farmacistului Mă
ruşanu, .care este recunoscut ca diriginte proprietar. 21
Moştenitoarea lui Vinkler a· fost fiica sa
Anatoaneta,
î:ncepând cu anul 1900, iar încă clin 1903 aC€asta luase în calitate de coproprietar pe Atrul Pol. Această farmacie a funcţionat până în aprilie 1949 când regimul farmaciilor a luat
o nouă organizare. Pentru durata ei îndelungată ele la 184]
la 1949 era denumită de localnici „Spiţeria Veche" şi mai
târziu „Farma.cia Ve.che".
Unii cercetători care s-au ocupat de istoricul oraşului
Tg.-Jiu, au enumerat existenţa unor farmacii descrise
în
articoiul de faţă, fără a arăta că e.ste vorba de spiţeria deschisă de Iosif Rainhart care a fost condusă după moartea
sa de mai mulţi arendatori unii cu diplomă şi alţii fără diplomă în arta spiţeriei. 2 '
In articolul de fată ne-am ocupat de prima spiţerie din
oraşul Tg.-Jiu şi diri. judeţul Gorj, care de altfel fur..ctionează singură până în 1890 şi 1906 când încep să ia fiinţă şi alte farmacii, despre care ne vom ocupa în alte alticole viitoare.
Din anailza documentelor cercetate în legătură cu spiţeria de la· Tg.-Jiu, se mai pot obţine numeroase
date îh
legătură cu istoricul, cu modul cte funcţionare, aproviziona12'1
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·

re, curăţenie, cantitatea, calitatea şi felul de expediere a
medicamentelor simple şi compuse, în toate farmaciile din
ţară.
·
Totodată aceste documente mai cuprind şi unele informaţii asupra modului de formare al farmaciştilor. atât
în
serviciile civile cât şi mi!itare;
precizări despre
nivelul
preţurifor aplicate clupă taxa Vienei sau clupă taxa
recunoscută dt> auvcrn, veniturile importului şi exportului unor
produse, modul de arendare sau moc;tenire al spiţeriilor, precum şi diferite formulări şi expresii potrivite timpului, în
care şi-au desfăşurat activi lalea spiţeriile şi fannaciile • ce
au funcţionat în ţara noastră.
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ANEXE

Bu 'a orânduială a spiţeliilor şi deschiderea lor
1

Către toţi

dohtorii din jud.

Neapărată trebuinţă având Comitetul ca să
cunoască
cu desăvârşire numele spiţerilor si moaşelor, a spiţeriilor ...
s<i se· trimită o desluşită listei Ccmitetului (carantinelor).
Gorj nr. 1900

Cinstitul Comitet al Carantinelor
doctorul judeţului Gorju
... La poru:ica

cinstitu~ui

comitet de supt nr. 1900 pentru
ce este de ci. se cunoaşte cu desăvârşi
re numele spiţerilor şi numărul spiţăriilor în fiinţă,
sau
hotărâte prin porunci, precum şi numele moaşelor, cunoscute
de cinstitu] comitet, prin acest se întoarce plecat răspuns
că. în tot cuprinsul
cestui judeţ Gorju nu· se află i11c1-o
spiţerie în fiinţă, nici este vreo poruncă hotărâtoare pentru asemenea. prc·::um nicî moaşe cunoscute de
Cinstit
Comitet nu sunt; dar cât pentru aşezarea unei spiţerii în
oraşul Târgu-Jiului nu de mult s-a făcut arătat D. Rainhart
spiţerul chiar în persoană, ca să vază împrejurările locului
de a pute:i întreţine un asemenea aş2zământ aici, iar cu
desăvârşire încă nu este ştiut dacă vine sau nu?
neapărata trebuinţă

D. Kulce:ul
Anul 1843
avgust 3
Nr. 10

p~.

Arh. Stat. Buc .. M. InţC'rnl', Secţia Sanitară. inv. 35~. Dosar 3I1843.
58, 8:i,
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1843 f. 1. şi zi

32 locuitori în numele obştii din Târqu-Jiului CE'r ·ocărmuirii Judeţului Gorj să int~rvie pentru a se da de stă
pânire aprobarea că spiţerul Rainhar.t să deschidă spiţerie
în oraşul lor cerând şi 3000 lei din casa maqistratului.
Cinstitei ocârmuiri a acestui

judeţ

Gorj.

de la început s-au văzut având
câte un doctor şi pe lânqă dânşii de
arest oraş Târgu-Jiului, precum totdeauna astfel şi acum este neapărat întrebuinţat.
Pentru că acum se vede venit în oraş domnul Rainhar-t cu recomandaţia dumnealui protomedicului Gusi. care
se însărcinează că, de la sineşi a ţinea în oraş spiţe.rie, cu
toate trebuincioasele doctorii, dacă şi din partea magistratului i se va da încăperile trebuincioase drept ajutor fă„ă
Precum toate

poliţele

trebuinţă cel puţin de
câte o spiţerie, aşa şi

plată.

Fiindcă aliş-verişul unei spiţerii într-un
oraş a şade,
mic se fa:e în adevăr mai puţin decât se poate trăi un spiţ.er cu familie ca în oraşe'.e cele mari, şi prin urmare,
o
spiţerie care a.cum voieşte să se statornicească într-acest oraş, urmează a fi sprăjinită deocamdată şi din partea maqistratului. de atribuţiile căruia atârnă îmbur.ătăţire~ foloaselor obştii, cel puţin închiriindu-i-se pe trei ani încăpe
rile trebuincioase pentru spiţerie şi locuinţa sa.
Fiindcă în casa sfatului se află cei 3000. hotărâţi
de
stăpânire pe fipşcare an, pentru ţinerea unui doctor, care
hani nu s-au dat pentru acest an la nimenea, din pricină că
orăşenii de la încetarea doctorului Enihei omiopat din trecutu] ghenarie se slujeşte şi dumnf'alui domnul Cuker doctorul. ocrugului, până se va şi tocmi doctor într-adins.
Fiindcă magistratul acestui oraş. prir.i. mijlocul cărui3.
trebuia a se cere de Ia stăpânire folositoru] bine obştesc.
, se află în menire si prin urmare, nccomolectuit din împrejurări cunoscute cinstitei ocârmuiri, obştea roagă de drept
pe cinstita ocârmuire ca să spuie în cunoştinţa 'cinstitului
departament neapărata trebuinţă ruqându-1 si din
parte-i
ca să binevoias·~ă a porunci de a se slobozi din
fondul
magistratului acei 3000 (trei mii) cu care nădăjduieşte obş
tea că va putea în.chiria pe curat de trei ani zisele încăperi.
Căci, la dimpotrivă, nu mai rămâne oraşului mijloc prin
1~10

J
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I

care să poată întemeia o
m1re a sa vătămare.

spiţerie,

a

cărei lipsă

Constantin Măldărăscu
paharnic
lanache Păleanu
Costache Stanciovici pilur.
Gheorghe Roşu pttar
Ilie Lăleţescu pitar
Pitar Z.I. Proşăscu
Nicolae Zătreanu/
S. Scânteie pitar
Costc:i:::he Domăncscu
Iordach0 Corcoiu
Costandin Bărbieru
Radu şi Petre Bucureşteanu
Nicolae Ganovici
G. Negreanu
(şi alţii 18
(R~zoluţiet

a

că:·or serrp1ătură

Arh. Stat. Buc .. Vornicia, din

o simte c"

..

nu se poate descifra).

Lăuntru,

inc. 311 D;:sar 1133 -

1843.

f. 4-5.

La Comitetul Carantinelor.
In urma aclresului acestui cinstit Comitet cu nr. 2034
pe temeiul răcornandărilor ce face domnului Rainhart
este în destoinicie a deschide spiţerie în oraşul TârguJiului şi a o ţinea, în deplin]tate cu toate trebuincioasele
doftorii. Departam~ntu! a scris cârmuirii locale, ca prin înţelegere cu maqistratul să-i închirieze trebuincioas-9. .încă
pere pe timp ele trei ani.
De aceea este poftit cinsitul Comitet a da numitului trebuincioasa instrucţie, spre a pleca de aici la pomenitul o~

şi
că

raş.

1843 avgust 16

Nr. 5361
Arh. Stat. Buc, Vornid3, din

Lăuntru,

inv. 311, Dosar 933 / 1843,
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1843 iulie lO

Ocârmuirea

Judeţului

Gorj cere Departamentului din
în oraşul
de
cererea lor, ce

Lăuntru . aprobarea de a deschide o spiţerie
reşedinţă, conform dorinţei orăşenilor după
se alătură în original.

· · Cinstitul Departament din Lăuntru
Ocârmuirea judeţului Gorj
Se supune plecat în cunoştin~ă cinstitului Departament,
pe lângă aceasta în original hârtia ce se primi la ocârmui'1 e din partea obşti acelui oraş, de la boieri şi neguţători, a
căreia cuprindere să rc,1qă cu. toată supune~ea a fi
luată
în băgare de seamă.
Şi fiindcă şi ocârmuirea. pc de o parte, cunoaşte dreaptă a dumnealor cerere şi neapărată trebuinţă pentru aşeza
rea unei· asemenea soi ţerii şi în capitala acestui judeţ, de
care, până (în) această dată, cearcă mare lipsă şi ne·ân:esnire.
Iar pe de altă. că şi suma de lei trei mii, cc au fost
hotărâţi din casa magistratului rentru ţinerea
doftorului acestui oraş pe anul următor se află în casa magistratului,
neântrebuinţaţi prin sfârşitul ce au fost hotărâţi, cu prilejul depărtării şi încetării din viaţă a pomenitului doftor, va
binevoi cinstitul Departament a pune la cale de ceea ce va
chibzui cu îmbunătăţirea asupra cererii dumnealor orăşenilor.
După care va fi şi ocârmuirea poruncită de urmare.
Indeplinătorul datoriilor de ocârmuire.
· Secretar Gheorghe Roşianu
Anul 1843 iulie l O, nr. 4066, secţia I, masa 2
(Rezoluţia)

Să se trimită la Comitetul C~rantinelor ca doftori să se
ar.a te Departamentului·:
1. - părerea sa as,Jpra propunerii orăşenilor;
2. _:__ dacă recomandatul de orăşeni spiţeri : „.) ·CU deplinătate profesie şi este în stare cu înfiinţarea unei spiţe
rii, să profeseze, fără ameninţare de lipsă Şi destrămare. ;
3. - ce asigurare va avea că pomenitul va ţine la a
sa spiţerie doctorii bune, proaspete. precum cere orânduiala ce se păzeşte la cele de aici.
Arh.· Stat. Buc., Vornicia, din
maL

Lăuntru,

inv. 31 L Dosar 933 -
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184.3,

1843 august 3

Departamentul din Lăuntru porunceşte Comitetului Coran linelor să se pronunţe asupra cererii ce fac l.ocuitorii
din Târgu-Jiului de a li se aproba să deschidă .o spiţerie în
acel oraş.
La Comitetul Carantinelor
Alăturându-se cinsituhli Comitet, î1i original pe lângă
aceasta, hârtia obştii boierilor şi neguţătorilor din oraşul
Târgu-Jiului, adresată către cârmuirea locală şi care S"a
primit pe lângă raportul cu nr. 4066, este poftit ca, luându-i coprinderea în băgare de seamă, să bincvoaiscă a ară
ta Departamentului ~

I.

Părerea

sa asupra propurterii

orăşenilor

;

cli
H. Dacă recomandatul de orăşeni spiţet cunoaşte
depllnătate profesia şi este în stare să ecserseze cu înfiinţarea unei spiţerii complete .. fără ameninţare de li.Qsă
. şi
vătămare şi al IIl-lea, ce asigurare poate avea stă_pânitea
că

:pomenitul va ţine la a sa spiţerie dohtorii bune. proaspete şi întocmai precum cere orânduiala ce se poruriceşte
la cele de aici, când tot de o dată va r'aportui şi pomenita
hârtie Lnapoi.
1843 avgust ]

Nr. 50()(J'

e.

Arh. Stat. Buc .. Vornici:i. din Lăuntru. înv. 311. Dosar 9J3 6, ciornă.

1843.

13'.J
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184:J august 6
Comitetul Carantinelor raportează Departamentului din
esle de părere a se aproba cererea orăşe1;ilor
din Târgu-Jiului, ca spiţerul Rainhart să deschidă · spiţerie
în acel oraş,
Lăuntru că.

Comitetul Cararttlnelor şi al Sănătăţii Publice din PrinNt. 2034, amil 1843 luna august 6

ţipatul Ţării Româneşti

Oraşul

Bucureşti

Cinstitului Dcp::irtament al Trebilor din

Lăuntru

Hârtia obştii boierilor şi neguţătorilor din oraşul Târgu-Jiului, urmată către ocârmuirea ace:ui judeţ, cu cerere
că, cu ajutorul cel printrânsa propun să se dea voie domnului Rainhart ca să cleschiză o spiţerie În acel oraş, a'.ă
turată Comitetului pe lângă adresul acelui cinstit
Departa,ment cu nr. 5066. luându-se în băgare de s€amă. pe de o
parte i S'..' înapoiază prezisa hârtie.
pe de alta,' cu cinste
i se răspunde că Comitetul a cunoscut ele neapărată trebuinţă c~ pentru sprijinirea sănătăţii obştii. pc lângă
complectuirea judeţului ca clohtori, să se complectuiască şi capetalele acestora cu câte o spiţerie.
Şi pe acest temei s-a îndemnat şi domnul
Rainhart ca
să des<:hiză spizărie la acel oraş, cunoscându-se mai vârtos
că este înzestrat cu toate calităţile pravilnice despre profesia ele spiţerie şi despre a sa bună purtctre, iar bm:ăvoin
ţă a dumnealor orăşenii către rlânsul îl va îndemna.
cu
atât mai mult iJ. o îmbunătăţi, iar pentru asigurarea ţinerii
dohtoriilo.r la1 a sa spiţerie în bună stare, proaspete şi întocmai precum păzirea bunei orânduieli cere, sunt şi pentru
aceste deosebite privegheri. acorctate, pentru căci, pe lângă
neâncetate îngrijiri ale Comitetului. apoi şi elohtorii de judeţe, prin articolul 5 din instrucţiunile dohtoriccşti,
sunt
însărcinaţi ca, cel puţin ele două ori pe an, să revizuiască
spiţeriile aflate în coprinsul judeţului lor şi ele starea
în
care Ie va găsi, să raport11iascil la Comitet.

iar

N. Guiz

S. Reelescu

(Rezolutia)
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Să se dea În cuuoşlintă cârmuirii de Gorj, atât cererea
crăşenilor,

cât şi recomandă-ilt Comitetului, cu adăogire
de vreme cc propunerea este a obştii din parte.:o:. orăşe
nilor şi foarte folositoare a încuviinta şi a face Departamentul, ocârmuire dar se va înţelege cu magistratul local pentru întrebuinţarea. acelei sume de 3 OOO de lei din
bugetul pentru plata doftorului şi care a rămas nerăspunşi.
Tot pe o dată va îngriji. atât cârmuirea ,cât şi magistratul a se asigura din partea acelui spiţer că. după trece·
rea acelui termen de ani trei, va urma ca tinerei!_ acestei
totdeauna, fără a niai pretinda de Ia oraş peste
această
că,

subvenţie.

Avgust 14

Arh. Stat. Buc., V'.Jrnicia, din
fila 3, original.

Lăuntru.

inv. 311, Dosar 933/1S43.

1843 august 16
Departa~entul

nei

din lăuntru încuvintează deschiderea uîn or.a.şui Târgu-Jiu de către Rainhart, care ura primii clădirea necesară, fără chirie pe trei ani.

spiţerii

mează

La Gorj

In urma raportului acei cârmuiri cu nr 4066, pe lângă
care s-a alăturat jalba obştii boierilor şi neguţătorilor dP
acolo cu cerere de a se slobozi domnului Rainhart, să deschiză spiţerie înlr-acest oraş, dânduci-se spre ajutor
din
partea magistratului cuviincioasele încăperi .pe curs ele trei
ani fără plată.
lntelegându-se Departamentul cu cinsitul Comitet
al
Carantinelor, s-a primit răspuns supt nr. 2034 prin care recomandează buna comportare a numitului Rainhart,
fiind
m<U. vârtos înzestrat cu toate calităţile pravilnice
despre
profesia de spiţer.
Drept aceea.dându-se în cunoştintă acei cărmuiri, atât
l'
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ter'fuea opştii orăşeniior, cât şi recomandaţia ce se
face
numitului de călre Comitetul Carantinelor, tol deodată se
scrie că_, de vreme cc propunerea este obşlească clin partea
orăşenilor şi foarte folositoare, o încuviinţează şi
Departamentul şi cârmuirea se va înţelege cu rnaqistratuJ local
pentru închirierea trebuir;cioasei \·ase pentru acel curs de
vreme, răspunzând din casa sa suma de Ici ]000 ce, figurând în al său buget pentru plata doftorulu, au rămas nerăspunşi.

Tot într-o vreme, va îngriji,
gistratul a se asigura din .parte.a
cerea acelui termen de ani trei.
spiţerii pentru totdea.una, fără a
asemenea subvenţie
Marele vornic B.

atât cârmuirea cât şi maacelui spiţer că, după treva urma cu ţinerea acei
mai pretinde de la oraş

Ştirbei

1843 august 16

Nr. 5360

Ar!1. Stat., Buc .. V.Jmida din Lăuntru. inV. 311. Dosar 933-1843,

f,

o,

ciumă.

\"e>zi si Dir. Gen. a Serv. Sanitar. inv. 339.
4/ 1911, ·p. 260.

1843 rtocmbrie t1
Câ-r111uire3 Judeţului Gorj ecre încuviinţa1e'a a î111pulcr'nîci pe spiţerul Rainhart să des{":hidă spiţerie în Târgu-Jiului, .numai pe baza propriului său angajament, fără a avea
altă chezăşie.

Cinstitului Departament din Lăuntru
Cârmuirea Judeţului Gorj
Potrivit cu îndatorirea pusă cârmuirii porunca acelui
Departament supt nr. 5]60. scriindu-se magistratului oraşu
lui a foce · întocm11i urmare cu slobozireia cuprinşilor lei
136
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3000, chiria încăperilor IJC'ntru spiţeriei şi cu lucrqrt'a trebuitei chezăşii din partea dumnealui Rainhart spiţerul pentru desăvârşirta sa statornLde, se primeşte acum din parte-i răspuns prin adresul supt nr. 536, în coprindere că voind a face o asemenae urmare, a înfâţişat în magistrat numitul spiţeri hârtie supt a sa iscălitură. carea, în copie, se
alătură pe lângă aceste cinsitului Departament. arătând şi
cele din urmă şi cu grai. ca om strein afându-se, ver;i aici
fără rude sau alti cunoscuţi, vreo altă osebită
asigurare.
decât acest nu mai poate da.
Şi ,cerând magistratul punerea fa cale pentru trebuinţa
urmare, cârmuirea dar supunând cu toată plecădunea în
cunoştinţă cinstitului Departament asemene.a
împrejurare,
se roag·ă supus a se da deslegare dacă pOate a rămâne asigurat magistratul cu numai pe înscrisul numitului spiţer,
de vreQ ce altă chezăşie nu are ca să dea, nefiind cunoscut aici nimănui.
Gh.

Coşoveanu

Secretar, G.

Roşescu

Nr. 7812
anul 1843 noi'embrie 17
Secţia I-a masa 2
Arh. Stat. Buc„ Vornici. din Lăuntru, inv. 311. 0osar 933/1843.
f. î. (original;.

1843 noembrfo 10
Spiţerul losif Rainhart mulţumeşte autorităţilro că i-att
permis să ·deschidă spiterie in Târgu-Jiu şi l-au
ajutat,
luându-şi în schimb obligatia' de a continua să tină spiţe
rie şi d.upă trecerea celor trei ani.
Suptiscălitul, mă făgăduiesc printr-acest înscris al meu
ce-l dau cinstitului magistrat al acestui oraş Târgu-Jiului.
că cunosc de datorie şi dreptul meu a ţine spiţerie
întracest oraş, formată şi încuviinţată asemănat întru· toate es-

13'1
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tructiile date ele către cinslitul comitet Sanitar ciin capitala
Bucureşti, atingătoare de datorii'e, şi drepturile spiţerilor
recunoscuţi şi împuterniciti a ţinea spiţerie în vreunul
din
oraşele de căpetenie ale acestui Prinţipat şi potrivit
duhului poruncii cinsitului Departament clin Lăuntru cu nr.
5360, care mi s-a citit în prcsudstvia cinstitului magistrat
că dacă mulţumitori dumnc::i.lor domnilor orăşeni şi recunoscători cinstitului Departament, pentru bunăvoinţa ·ce a ară
tat dăruindu-le pentru cursul de trei ani, toate încăperile
trebuincioase atât spre odihna familiei, cât şi
sprijinirea
spiţeriei.
După trecerea acestor trei ani, nu-mi va mai
rămâne
nici un cuvânt a rnCti pretinde asemenea subvenţie şi mă
voi preângriji singur cu de la sineşti pentru toate trebuintc~c şi î ni voi păstraîn viitor neclintit dreptul şi
sfânta
daL>rie a ţine totdeaima singur .spiţerie, cu chipul mai sus
arătat într-acest oraş.
Iar despre încredinţarea aceştia, următor din parte-mi
întocmai şi nedintită, dau acest înscris cu a însu-mi iscă

litură.

1843 no·iembrie 10
Târgu-Jiul
lo!7:t Rainhart,

spiţer

Arh. Stat. Buc .. Vornicia, din Lăuntru, inv. 311, Dosar 93J/ lo-i3
1. 8, (copie).

NOTE:
Anghe:escu N.I. Acte ~i doc. din trecutu1 farmaciei în ţările RomâFraţii Tunsuli, Istoria Tării Homân~ti, V.A. Ureche, Istorb
Românilor, vol. XII ; Dr. V. Sion Delendum, Regimul farmacii-.or ;
Dr. Pompei Samarian. O vecile monografie s.1nitară ; Medicina şi
farmacia în trecutul Homâniei. voi. I-III.
1 Biblioteca Academiei R.S.R., mss. 11>32, Calendarul de la Căpreni.
1
B Regulamente organice.
4 Arhivele Stat. Buc., MAT. rural-corn. l fl83î. p. 100 ; î / Hl41 ; p. 41,
1

neşti.

4~.

4li.

5

Idem, I/ 1841, p. 4.2-45 : I mitul Divan. 92/1834, p. 5.
• Arhiv. Stat, Filiala Gorj. Primăria Tâfi:u-Jiu, 2/1835 ; 50/1835-
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!&Ni; 20/l!H.3-185·9; 29/lH.ţl-1848; Prefeo~ura Gorj, 6!i/liÎ:hl-11i:i4,
t-'· . . '

,'' J.:..~.

7 1\..S.1:3., a:!-tiv \ echi, 45-~·6/1839, p. 1-9 ; Vornicia clin Lăuntru, ~f,f/J /
104-0, p. 18J-18ti, 21.JO; 4200/1839, p. 5-0.
b A ..S.B., M. Interne ~ecţ. samcara, J / 1843, p. 5-8, &5 şi an€Xa nr. 1.
~ A..S.J:l., \i ~rr11c1a din Launtru, ~JJ / lo4~, p., I, J, t - \ 1 ; lfJ4/ ld-43 ;
p. 147, 148, 179, 11/ 18u·O, p. : ; Dir. Cil. ::rerv. sanuar, 4/ 1843, ·p. ~50
si anexe12 1-tl.
·
1
" Episcopia Râmnic ~i Arg(_.rş, h2/1847 ; ASB şi Dir. Gl. Serv, sanitar
ti'i I 18 i 5, p. 00, ul ; Aril . .Stat., Filiala (iori, l1rirnaria Targu-J1u, 9 I
!fitil, p. i, 6/ 1041!, p. 12, 14 ; ti / lt!49, p. i iJ.
li A.S.B., M. Interne, Secţ. samt.ară, 16/184~1, p. 137, 164, li/1848, Q. 7c,
74, 2/1844; vol. 5, p. 3!i; vol. II, p. 8, 38.
12 Idem, 8/1853, p: ~li-2i ;
32/1852. p. 54, 74, 8) ;
Doc. istorice
DCXLVII - 4-0~, 408, 423, 440, 458, 48b, tmO.
1.: A.S.B. fond. M. lnt. Secţ. Sanit., dos. 82 (83) / 1855, p. 16, li, 46 ;
Dir. San. Serv. Sanit., dos. 20 /0856, p. 8, 9, ,13, 14.
14 A.S.B. fond. M. Int. Secţ. Sanit., dos. 85/1859, p. 46, 49, dosar 42/
1858, p. 1, 12, 33.
15
A.S.B., M. Int. Dir. Sa nit_, dosar 73/185.g, p. :00, 23 ; 23/ 1859, p. 1,
12, 11a., 00, 61, 100.
18
A.S.B., M. Interne, Dir. Sa.nitară, 14/L36'J, p. 6, 7, 6,8; Doc. istorice,
DCXLVII, liCO, 75'1. 731: 41/186.2, p. 6, 12; 47 jl8ti-O, p. 28-39; 11/.
1.964. p. 27; lli0/1862, p. 32.
17
A.S.B., MAI, Dir. GJ., Serv. sanitar 131/1863, p. 97, ~18; 104/ 1864,
p. 141; 6/1866, p. 15, li.
18
A.S,B., fond. Dir. Gl. Serv. sanitar, dos. 20/1674, p. 7, 9, Hl9 : 25 /
1872, p. 49, :<.HJ; 139/1862, p. 15; 4/1854, p. 73; 2/1841, p. 19; 2/1844,
voi. I, p. 74 ; 76/185ti, p. 1, 2.
19
A.S.B., Dir. Cil. Serv. Slnitar, dosar 67/1875, p. 6-0, 61.
20
A.S.B., fond. Dir. GI. a Serv. Sanitar, dosar 4 / 1fll l ; voi. 2. p. 181,
'2iâ5-279. 35-6.
~' AS.B., fond. Dir. GL .a Serv. Sanit.M, dos. 5/1912, p. 10. 34: Alex.
Ş.efulescu, Istoria Târgu-Jiului, p. 204 ; Dr. Adrian Becherete, Pa-

gini din trecutul me:licil1€i gorjene. p. 116.
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Din activitatea socîetăţii
„Mormintele Eroilor„ - Gorj"
de fiHEORGHE NICHIFOR
Istoria poporului român eGte' plină de strălucite doveti
ale hotărârii sale nestrămutate de a lupta necontenit, împotriva asupririi şi a cotropirilor străine, pentru' libertate
naţională şi dreptate socială, pentru o viaţă liberă şi demnă, într-un stat unitar şi i.rt<lepemlent. lln asemene:a moment
este războiul României, declar:it în anul 1916, pe:r::tru eliberare.a teritoriilor româneşti, care se găseau de seitole sub
stăpânirea străină. Realizare epocală, făurirea statului
naţional unitar român s-a făcut cu numeroase jertfe
umane
şi mari pierderi materiale. 1
In septem"rie 1919. când ţara. era în plin proces de refacere. ia fiinţă la Bucureşti Societatea „Mormih tele Eroilor". Sub acest nume, stabilit prin decretul - lege nr. 4106
din 1919. şi-a desfăşurat a·:::tivitat2a până în 1927 când cu
ocazia promulgării legii asupra mormintelor de război a
devenit Societatea. „Cultul Eroilor". 2 A vând în frunte personalităţi de seamă ale vieţii politice şi cultura·le româneşti
c.a : mitropolitul Miron Cristea. preşedinte. Elena Dragalina,
secretară, dr. N. Lupu, I. Borcea, generalul Răşcarnu, I. Mihalache, dr. M. PopovicL prof. univ. Simion Mândrescu şi
alţii. soci~tatea face o vibrantă chemare pentru co1:stituirea de filiale judeţene.: 1 „Acum când patria noastră Mare se arată în apel - liberă şi mândră cum ·au visat-o strămo140
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şii noştri, s-a desăvârşit în marginile idealului naţional. se
cade să ne gândim cu pietate la to.ţi acei c·arc şi-au dat viaţ.3
pentru gloria ei. Sur;t fără număr vitejii şi martirii căzuţi în
văile munţilor, în largul câmpurilor de luptă şi în lagărele de
robie ale străinătăţii departe' ele căminele '.or„. Cu:tul lor,
al marţilor qlorbşi, e o datorie de ~eamă a celor ce supravieţuiesc din generaţia de sa:::rificiu a României l\.1ari" 4 .
Scopul societăţii îl constituia identificarea şi ocrotirea
mormintelor ostaşilor, a e::iifidilor şi construcţiilor ce am:n~
tesc d2 fa'Jtele eroiCl' ale românilor din to.1te timpuri:c: executarea de monumente, p:ă.ci comemorative şi alte· 1u::rări
artistice în lo·calităţi din ta.ră şi străinătate, menite a e~·cr-:
niza memori.3. celor căzuţi c<:J.11.struirc.1 la Bucureşti a unui
edificiu comemorativ al ri'.izuoiului d·~ între•gire n:iţională:
întocmirea în fiecare comun.J a unei „cărţi de aur" cu nume.le ·e~oilor: pr1o;:iagare·:i res.pcctu:ui fată de eroul român prin
diferite publicaţii, tablouri insigne conferinţe etc. 5 . Sediul
a fost stabilit la Bunire.şti, în Palatul Cercului Militar din
strada Intrarea Sărindar 6 .
c~ toate judeţele ţării, Gorjul, 9rcu ÎL'CC·~cat în ani 19161918. şi-a dat coritribuţia .s:3 dr~ sânqe la n:nlizarea celui mai
~cump vis ~l românilor unire1 tuttiror într-un singur st1t. 'Luptele de pc teritoriul său, unde s-au di.stins regimentel"C" 18 şi 58
Gorj, au probat încă odată eroismul şi spiritul de sacrificiu
al urmaşi'.or lui Tudor Vladimirescu 7. Emoţionante şi hcăr
catc de semnificaţii sunl cuvintele unui·cunos.cut fiu a: ac.'stor melea<;Ji.ui, participant J.a trecerea românilor peste graniţa artificială sublocotenentul Ion D. Isac 8 .
„Suntem pc
munţii Ardea.lului scria el - leagănul poporului român
în formare ... Locurile acestea udate odată în timpu~ năvăli
rilo·r barbare, de l·acrimile po1porului rcmân. copil în faşe,
udate a doua oară de la~rimile romârtilor robiţi do u1: duş·
man aspru şi fana tic, vea·:.- uri în rând, vor fi uda te a.cum.
peptru a treia oară, dl' sânqcle şi lacrimile celor ursiţi să
îndeplinească plaiurile frumoase. qra.iu:ui dulce' şi cred~nţei
curate, pentru care au pierit ei: înde·p.Jinire.J idealului naţioinal pentru dezrobirea români'.or subjugaţi.„" 9 .
PopuJ.:iţia civilă care s-a purtat cu demnitate, a avut cir·
suportat imense pierderi umane şi materiale; jafuri. violuri,
umilinţr' în maj.oritatea loc.;i.lităţilor clin judeţ 10 ce,"'a ce a
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generat. în rep:ică, o puternkă mişcare de rezistenţă 11 • Impresionează reacţia vehementă a inteleduaililor care cum
este cazul profesorului Şt. Baban.cu, fostul director al' ulmnaziului „ Tudor Vladimirescu" din Târqu-Jiu, cunoscut luptă
t:>r pentru eliberarea românilor, încă de pe vremea cand era
redactor la „Gazeta Transilvaniei'', a suferit pentru 1de1•le şi
poziţia sa condamnări succesive, ajungând până la închisori:e din TTngaria 12• O situaţie asemănătoare întalrnm şi la
medicul Dumitru D. Culcer. care alături de alte ilgun ale
vremii a fost internat la mânăstirea Tismana, unde a îndurat
regimul dur de detenţie şi anchete ale ocupanţilor 1 J. Dr. N.
Haisnaş a desfăşurat .~i el o activitate' intensă, pe front în
slujba idealului naţional 14.
Răspunsul ju{feţului Gorj. dp a constitui cât mai repede
o filială a Societăţii „Mormintele Eroilor", a fost prompt, pe
măsura j~rtfelor şi eroismului locuitorilor s;\i, Pe listele care
puneau bazele societătii. fiqurnu peste 600 de persoane. cu
ocupaţii di·verse, majoritatea însă militari. Se remucă un
număr mare ele soldaţi şi grade inferioare,
care cu sume
modeste. după p·osibililăţile lor. a•u cotizat la aiceastă nobilă
a.cţiune 1 •1 . Cu trecerea anilor ,odată cu atingerea obiectivelor propuse, numărul membrilor activi a scăzut. astfel că în
1926 cotiruu 104 persoane. in 1927 -- 94, 1928 - 1 I l. 1929
-106, 1930 şi 1931 - 111, 16 exislând însă foarte mulţi partk:ulari sau instituţii care fără a fi înscrişi au contribuit Li
rriărire·1 fondurilor sau la acţiunile s'Ocietăţii.
Conform statutului, în funcţia de preşedinte s-a aflat de
regulă prefeectul judeţului, fiind ajutat ,de alte oficialităţi
Jocale.17 De exemplu, la :H ianuarie 1926, comitetul de conducere era format din prefectul Emil Haiduc0.scu, col. Stăne<;
cu. comandantul 9arnizoanei. col. Constantinescu, com:rndantul cercului de recrutare, C. Bălănescu. primarul oraşului
Târgu-Jiu, prof. Prejbeanu şi a1ţii. 1 B Evidenţiem prezenţe1
constantă şi volumul de munci'.\ impresi<rnant depus de casierC'_societăţii Milria Fliad, pe parcursul întregii activităţi a
acesteia. 19
Una din primele acţiuni întreprinse, a fost inventarierea
iuturor rnormirntelor din judeţ, în vederea alocării. de fon-·
duri pentru amenajarea lor. Activitatea Ln a,ccastă direcţie
îuCC;JUSe dej.a din iniţiativa guvernului LLC:::. Brătianu, care
prin Decre'tul-ll'ge nr. 715, publicat în „Monitorul Oficial"
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din 17 februarie 1919, aducea la cunoştinţă populaţiei că se
expropriOJ.u în fa\'Oarea Ministerului ele Război, toate terenur:Ie unde sunt îngropaţi ostaşii căzuţi în războiul pentru întrcgi~ea ncamu:ui 2Cl.
Documentcl2 mărturiscc despre numărul marc .]! celor
ucişi pc teritoriul Gorjului ia localităţile: Bârzei. C:::>Jţeşti,
Hurezani. Sera.da, Târgu-Cărbuneşti. Creţeşti, Săcc:u, Cârbeşti, Rovinari, Alb{'ni. CâLnic, Stroieşti, Peştişani, Milşe
teşt i Vlădulcni, Urdari. Răşin:.i. l"~'.'~heşti, ·peştcana-cle-Sus.
etc. 21 • Numai din loca:itatea Bâ:ta au participat la război
]67 ele locuitori clin care au căzut 116.:!2·
Se constată pn:zenţa ur;or morminte executate în grabă
între două lupte, unde se aflau trupurile ostaşilor români şi
duşmani laolaltă. De exemp;u, la Pojogc-ni, în punctul num;t
Pădu::ci. exista un m:::irmânt .comun cu trei soldaţi qermani
şi u1 român, iar la Noyaci, cinci unquri şi un român la un
~oc. 23 Un proces verbal din 12 martie 1919 al comisiei de
inventariere. constată că în timpul războiului au fost aduşi
în cimitirul ortodox, 14 ofiţeri, un sergent şi un caporal, români, iar în cimitirul de onoarP 680 S·oldafi români 320 qermani şi 65 austro-ungari.:!4 Intre cei înmormântaţi în ~;mi
tirul nrn'.ului se aflau şi ofiţe1:i qorjoni căzuţi în _primele lupte
din 1916 de pc Defileul Jiului cum ar fi sublocotenentul Ti'beriu Po )escu. 25 Des,prc moarte.a a_,cestui.a, fost director al
Gimnaziului „ Tudor Vladimirescu" şi secretar mulţi ani al
Ligii culturale - Gorj, marele istoric N. -Iorga relata : „ Tânăr frumos, ni teii.gen t, iubit de toţi. profesorul qorjean a
mer; la luotă cu anti.că simplicitate.„
I s-a propus tatălui său. un bătrân preot. ca pcirtidu[ liberal d.in Gorj să-l treacă pe Tiberiu într-m; lD·C fără pericol.
iar el. părinte:e a răs.puns aşa: „El va mcrq:~ la datoria orier>
ar f[ să se întâmple cu clânsul" 26 . Toat0 acestea probe.]ză
încă odată amploarea lupt0'.or din zona Jiului, precum şi spiritul de sacrificiu al ostaşului român în momentele qrele a:e
n''amului său.
Activitatea de întreţinere a mormintelor s-au bucurat
ele sprijir;ul total al populaţi0i. dovadă creştcrt.'('a ele la an
la an a sumelor de bani ce le deţinea societatPa în banca clin
Târgu-Jiu: 2 ianuarie, 19'.:!J -- I16 J40 lei, 11 iulie 1923 30 600 lei, 3 ianuarie 1924 - 32 550 lei. 1925 18 053 lei,
1926 - 53 479 l'.'i, 1927 - J9 152 Ici şi 1928 -- 44 985 lei'.!7 •
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alt document semnalează ca m martie 1927 un număr de
146 b.Jnq popular(' din judeţ au depus suma c'.0 33 172 lei,
cu s,:opul de a se reî1;huma os~mintele celor căzuţi pe aceste
-mclc:aguri. Fondurile erau 1wriodic completate cu bani proveniţi din serbări, conferinţe, vânzan'a de bro~uri, ilustra1e
obiecte de artizanat, filme - etc.:!8 _
Cu ocazia aniversării a 10· ani de la înfiinţarea societă
ţii a fost pus în vânzare un al man 1h retrospectiv ComitetuJ
Central, solicitând Primăriei Târgu-Jiu, să reţină cât mai
mult(' cxc nplarc 29 . Necesităţile fi:ialei sunt însă mai mari.
dovadă faptului că se aprobă de către condu.::ere,1 centrală,
eliberarea sumei de 20 OOO 1:.:-i pentru rc~p.arnrea cimit!ru ul
de onoare:io_
Este cert că in prima parte a activităţii sale societatea
rca1izase destul de mu:t în ceea ce priveşte activitatea. de
într<.>ţinere a mormintel::>r. într-o inştiinţa:e către şefii de
post, se a trăgea a ten tia populaţiei asupra o bliqativită tii de
a se păstra cum se cuvine. cec>a ce societ.1tea îr;făptuise deja
„a::east,'I ·constituind .o operă de recunoştinţă pentru ci ce
cu jf:'rtfa vieţii lor uu înfăptuit România J\fare:ll_
. O :~itură !m)::Jrtantă a 1::tivităţii sJCietăţit a cons•/tuit-o
iniţi::-reea S3U sprijinirea Olcţiun'ilor de ridicare a unor cru;:i
şi nFnumente în men10ri-0 celor căzu'i în război. p;-e:-um şi
rc>înhumar"1 eroilor q::irjeni în p5mâ'1t'ii 1F1:.-11. Chiilr îi anJJ:
înfiinţării se ( Qnfccţioriează la şcc:~.Ja de mesc-~i i d1n Non1ci
un m.3rc număr de crucri:!_ nrmâr;:l -.L în 1922 să S'' fa,-:ă clonaţii pentru ridic,irca unui mo:rnm2nt eroului M. G:,')r":ivc>a·111
din comuna B5leşfr13 , La ] rn1i 192.1. Comitetul SocictăHi
„Mormintele Eroilor" - Gorj, a pro ha sum 3 de :i OOO Ici pentru ridicarea m0numentului Proi'.or din comuna Pojoge1~i: 4
actiune· la care contribuie cu diferite sumt> de b::wi şj banca
„Gruiul'' din '.ocalitate:i:;_ !n 1919 se constituia un ccmit?t
pentru ridicare.3 de crnd pc morminlek~ eroilor: Paul Panţu,
cel dintâi ofiţer căzut la ţrecN_'rea vc-chiului h-:::ita:- SDrc Petroşani, lt .. G. Bălăceanu, căzut la Merişor şi lt. L Bucl-n,
Ui::is la VaideeFJ6.
Fonduri importante .1u fost alocate pentru aducerea cl2
pe teritoriul Moldovei şi 'reînhumar{C'a în cimitirul ele onoare d:n Târgu-Jiu, a unor militari origin.J.ri din Gorj. care şi-au
dat ·viaţa de;Jarte de pământul natal. Reţinem' câteva nume:
maiorul medic Spiridon Pattely. cercetaşul de 13 ani, Traian
144

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

Constantinescu, căpitanii Crivăţ Ion, Ştefănescu şi Sterescu,
lo~otcnentul Eliseu Nicolaescu şi alţU: 17 .
La 21 auqust 1917. a căzut în lupt.ă pc frontul clin M.olclova, Ecaterina Teodoroiu, „eroina de la Jiu". Exprimând
voinţa românilor de a apăra pământul ţării. ca a participat
;a război încă clin primele luni, mai întâi ca soră medicală
într-un spital de campanie şi apoi ·cu arma în mână. In fruntea plut{mului pe care-l conduce. a fost străpunsă ele o tafa,]ă ele mitralieră în lLmte::e de la Muncelu, fii11d înmormântată pe Delul Seculuf!B.
Reînhumarea în centrul oraşului Târqu-Jiu şi constru·
irea unui monument care să-i cinstească memoria a devenit
o problemă naţională. La 10 mai 1919, s-1a coastituit 1a Craiova un comit::>t de iniţiativă pentru strângerea fondurilor
necesare. · •\.pelul semnat ele preşedinta comitetului A tenia
Căluqâre::inu SG închc'ia cu urrnătoari;:a chemare: „Pentru aceasLa 1'nnc cl'A.rc a Ramâniei. solicit ca la dumneavoastră
ca buni români şi administratori ai faptelor vitejeşti, ele care
eroina noastră naţională a dat dovadă, ca atât dumneavoaiStră, cât şi toti cunoscuţii dumneavoastră. care simt cu adevărate româ1ieşte şi iubesc pe români. să subscrie cât mai
mult pe această listă.: 19 • în februarie 1921. era pus în circulaţi0 ·pentru strânqcrPa ele· ofnduri un calendar eh perete la
preţul de 20 !ci pxern.plarul.4°· şi s~ avansează ideia ridicării
unui manumPnt al l'roinc'i la I3ucureşti~ 1 • Informat de a·ceastă
lăudabilă iniţiativă qcncra1ul francez Berthelot, bun cunoscător al luptelor ele pc frontul rnmc.încsc şi prieten devotat
al poporului nostru considera „înălţătoare ideea de a comemora printr-un monum('llt înallc>le fapte ale Ecaterinei Teocloraiu"42.
Documentele el l' cercetare scot în evidentă eforturi'.e
depuse de oraşul Tcîrqu-Jiu, de judeţu'. Gorj de Societa !ea
„Mormintele Eroilor". pentru accelerare.a lucrărilor la locul
de veci .1! Ecaterinei Tcodoroiu. Reînhumarea urma să aibă
loc odată cu sărbătorirea împlinirii unui secol de la revoluţLa
condusă 'de Tudor Vladimirescu, pornită ele pe aceste meleaquri43. Conducătorul lucrărilor pregătitoare pentru omagierea
acestui dublu eveniment, a fost arhitectul Păunescu c.are
printr-o activitate rodnică s-a achitat în chip remarcabil .de
sarciniL~ primite. într-un timp scurt au fost şlefuite şi aurite
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inscripţiile de pe placa de marmură a statuii lui Tudor ridica tă în 1898 de s(."ulptorul gorjean C. Bălăcescu 44 , s-a ~me
najat o tribună, a fost pavoazat oraşul şi s-au finalizat lucrările m'Jrmântului 45 . Sosirea rămăşiţelor Ecaterklei Teodoroiu, la 9 iunie 1921, s-a constituit într-o adevărată lecţie de
patriotism, la festivităţi fiind prezent printre alţii şi piarele
poet Octavi1an Goga 46 . Anual se va încetăţeni practica. să se
omaqieze memoria eroinei orin adunări în centrul oraşului41.
De Ia acţiunile ·sodetăţii „Mormintele Eroilor" - Gorj
au :uat cunoştintă şi rei care sP a·flaseră ca ocuoianţi ai judeţului între anii 1916-1918. La 10 ianuarie 1929 Herbert
Konegen, fost membru al Secţiei de administraţie al et.aoei
264 şi maiorul Sauer. comandantul acesteia. solicită informaţii despre. st:irea cimitirului. Primăria ră.s.pundea ht 20 februarie, că acesta „se qăseşte într-o stare foarte bună", fiind
înmijit de către Societatea .. Mormintele Eroilor". anume creată prin leqe în acest scop 48 • La 17 martie 1929, o nouă scrisoare sosea de la Rerlin, prin care se adresau mulţumiri.
pentru cele ralatate 49.
Constatăm, dat fiind şi natura societătii. o permanentă
colaborare a a:::esteia cu oficialităţile locale. în special cu
Prefectura judeţului şi cu Primăria Târqu-Jiu.
Dealtfel ce~e două orq.ane s-au dovedit receptive la solicitiările şi o.le altor sode·tăţi şi comitete ce desfăşurau activităţi asemănăto.are, ·care activau în acei ari în ţara noastră.
cum ::ir fi : Societal('".! văduvelor de război 50 . Liaa natională
a femeilor române din Gorj 51 . Societatea invali7.ilor de răz
boi52 Societatea ocrotirea orfanilor de război 53 So.cietatea
5
Mărăşti54, Societatea sportivă „Tiberiu Popescu"~ • Comitetul
de iniţiativă nentru construin='a mânăstirii ..Intreqirea neamului" de Ia Bucium-Făgăraş 56 etc.
Prezentă notabilă în viata judeţului Gorj. Societatea
„Mormintele Eroilor" a contribuit prin activitatea ei specifică Ia cunoaşterea celor care au scris cu sângele lor istoria
făuririi Marii Uniri. Atrăgând un mare număr de cetăţeni, fie
prin parti.cipare directă. ca membri, fie ca simpli sprijinitori.
de cele ma:i diverse ocupaţii şi vârste, a reuşit. să iniţieze o
serie de acţiuni. cu rezonanţă în rândul maselor po9ulare,
cele care în fapt purtaseră pe umeri greul războiului de reîntregire a nearnu:ui românesc.
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Viaţa şi activltatea Juî Dumitru Brezufescu
FELICIA STELEA
Cine călătoreş.te cu lumina sufletului pe pi-ciorul de plei
firesc oraşul in care
asumare a noului, ca·
trebuie să cunoască
adevărul de necontestat .că bazele dezvoltării econornicosocial.e. a Novaci ului· au fost puse de Dumitru Brezuelscu.
Dumitru Brezulescu s-a născut în Novaci. în anul 1880
fiind fiul învăţătorului din satul Hirişeşti - Dumitru Breazu.
Prin moartea tată-lui său rămâne la vârsta de patru ani in
grija mamei şi a unchiului său, Năiţă Breazu.
Având ca învăţători pc Pa•Jlina Răduţescu, născută Ureche~cu şi pe Gheorghe Moruşianu, Dumitru Brezulescu a urmat cele ş:ase diase· ale Ş1c:olii primare din Novad, 'remarcându-se întotdeauna prin deosebitele-i aptit11dini şi int,elligenţa-i scliipitciare.
După absolvirea şcolii primare, Dumitru Brezulescu se
înscrie la „gimnaziul real"· din Târgu-Jiu care se înfiinţiase
nu cu mult timip ·înainte, purtând numele lui Tudor Vladimir:.ovă1 cean devenit într-un mod atât de
tradiţia se continuă ca o permanentă
o entu2iastă gener.are întru frumos,

·res.c~.

Paralel cu activitatea şcolară, manifestă preocupări deosebite pentru latura ci,1ltural-educativă concretizată prin cuvântări la diverse serbări ·ale yimnaziului. prin ·culegeri ele
foldlor.
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in vacan\e, î.nsotea în munţi în vederea efectuării unor
studii .şi cercetări ştiinţifice pe ; prof. dr. Caro] Rcdlich de k
Universitatea din Bri.in (Austrio), prof. dr. L. Mrazek de Ja
Universitatea din Bucureşti. prof. Eduard de Marthonne de
la Universitatea din Roones (Franţa), Consilier împărătPsc
prof. dr. Fr. Taula de la lnalta şcoală tehnică clin Viena ş.a.
Jn ziarul „Gorjul" clin 20 februarie 1897, printre altele,
profesorul Taula îi scria elevului Brezu1escu: - „Fii totdeauna silito~. pentru ca să poti face odată onoare frumoasei
l'ale patrii".
Se ocupă de sludit de arheologie şi fo!clor, trimite diverse materiale până şi la laşi, ,ryrofesorului de arheologie
ele la universitate, Teohari Antonescu care în scrisoarea din
noiembrie 1897 îl anunţă că 11 socote·şte colaho·rator 13 „Con-.
vorbiri literare".
Jn iunie 1898. în studiul „Se Iărryerşte orizontul" - 10:1
Nădejde scria : „Dar oricum. cititorii or afla că Haşdeu în
prima linie şi apoi Piekar<;ky. prin elevul său Brezulescu au
reUJŞit să ne scoată din noaptea întunericului mai mult de
două veacuri, ce păreau pierdute în neagria veşnicie judecând aşa minunatu] material. ce şcolarul girnnazi1a] Brezulescu îl trimisese prin profesoru] său, neuitatul pentru România şi pentru Gorj, Piek1arsky, mar~lui istoric Haşdeu; matcri«tl pe care acesta I-a folosit în măreat1 sa operă, NegruVodă".

Dumitru Brezu:escu a ajuns o personalitate public~ pend2 când er,a elev I.a gimnaziu a crescut la sânul
mişcării culturale de la Târgu-Jiu din pragul secolului XX
formată din : Alex,<.mclru $lefulcscu. Iiuliu Moisil, Ştefan I3obancu. Aurel Diaconovici, Nicu Miloşcscu Ralia Piekarsky,
Auqustin Craink ş.a. '°ărora li se datowază înjghebarea Muzeului Gorju~rui în anul 1894. î.nfiinţarc<a a numeroase ş·coli
tn Târgu-Jiu şi în cuprinsul jL!deţului, Şcoala profesională
de, fete, Şcoala clC ceramică, Şcoala ele qos.podărie casnică
din Vădeni, Şcoala elementară de meserii. din Novaci, etc.
Calendaru] Gorjului - 192S, pag. 43).
D1.11pă terminarea qimnaziului, în urma unui pxamen exigent, Dumitru BrezuJescu este înscris ],a Lieeul clasic „Trai•an" din Turnu-Severin. Pe toată perioada cursurilor, ŢJrerni
antul 1 a I.Ikeului. Dumitru BrC'Zulescu se bu-eura de admitru
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ratl.a elevilor şi a profesorilor, fă.cându-sc în mod deosebit
cunoscut pentru talentul său oratoric.
Cu pnlejul serbării d~te la Ateneul român în ziua de 10
mai 1900 de Liceul clasic „Trdian", duipă proe!.etgeTea ţinută
de Dumitru Brezulescu - .,Privire generală asupra istoriei
românilor", acesh este prezentat regelui şi reginei care, îl
feiicită, îi acordă o „recompensă pentru merit" şi un premiu
1în cărţi.
Fiind elev· la liceu, Dumitru Brezule5ctl colaborează la
o serie de publioaţii ale timpului : Şezătoarea săteanului, Famili.a, Cronica, Revista universitară, Almanahul tipografic,
Universul - prezentând articole deosebit de interesante şi
de o înaltă ţinută artistică.
In ziarul „Universul", începând cu numărul din 19 apri·
]ie 1903 - a ir!.trodus ,.,Rubriic.a rural'ă" - adresată în exclusivi'tate ţăranilor.
. Lia îndemnul profesori·lor .şi în funcţie de preferinţele
sale, terminând liceul, Dumitru Brezulescu se înscrie La Facultatea de' drept din Bucurieşti - unde în trei ani şi jumă
tate du1pă susţinerea examenelor a obţinut numai bile albe,
fiind declarat în anul 1905 - licenţi.at în dreipt .al TTniversităţii din Bucureşti, cu „Magna cum laude".
Teza sa de liicenţă „Contribuţiuni l•a studiu.] proprietăţii
în devălmăşie a munţilor noştri. (O pagină din Chestiunea
ţărănească) a fost 1a acel timp o lucrare cum nu se mai prezentase până atunci Ia Facultatea de dreipt, pe cât de interesantă, pe atât de originală şi comentată la superlativ în
n umer~se articole din presa vremii.
1nsu:şi Nkolae Iorga în revi1st1a sa „Semănătorul" scria :
„Lucrarea are întâi o însemnătate ştiinţifică, prin datele şi
numele ce cuprinde în legătură cu stăpânire.a în comun a
multor din munţii noştri de căi.I'e urmaşii moşului întâiului
proprieil:1ar. moşnenii. E apoi strigătul de alarmă al unui tânăr iubitor de ţară şi de ţărani împotri;va anarhiei sălbatice.
în care se învârte viata proprietăţii în devălmăşie"„., care
e privită" oa şi ,când ar fi vorba de o potcoavă ruginită, care
a căzut în drum şi nu ca „o verigă în lanţu] de bunuri ale
poporului românesc". cum zice dl. Brezulescu. care e scriitorul acestor cuvinte frumoase".
Dumitru Brezulescu îşi desăvâN;>eşte studiile juridice la
Facultatea de drept din Paris uniele tşi susţine şi teza de doctorat, oa aipoi să revină în ţară pentru a intra ca avocat în
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«:6tpu1 de avocaţi de pe lângă Trîbunalui juc1eţ0an Cor].
Spirit practic, inteligent, cult, ci:ns'tit şi dornic de q. ajuta
oamenii din mijfocul cărora se ri<licasc, Dumitr uBrezulescu
a imp~etit munca de avocat cu ceia ele participant activ l:i
propăşirea locului de baştină.
Ga avocat, a apăra't interesele moşnenilor clin Cărpiniş
şi Radoş în procesul care se judeca de 44 de ani cu .Floru
Aluneanu. înche.indu-se litigiul prin pace.
Pe sătenii din Drăqoieni şi Bălăneşti i-a ajutat să câşti
ge moşia Vilezuri.
In constituirea o bştci şi a moşiei ·Băkş ti şi pe oamenii
din acele locuri i-a sprijinit Brezulescu.
Pe moşnenii din Bălceşti. Percşti şi Cârligei, tot Brezulescu i-a susţinut în litigiile cu munţii Miru~Mare şi Lărgile,
cum de fapt a apărat şi pe cernăzeni în desele Şi grelele pro•cffiee silvice.
Ar trebui ca mereu să îşi amintească novă1 cenii de servidile lui Dumitru Brezulescu ca director al Băncii populare
, 1Gilortu1" şi ca avocat în marele proces de lkit1
:ire, curnpă
r1are a moşiei boiereşti clin Novaci (moşia Vlă,cloianu). ele
ieşire din inclivizirme, de împroprietărire a novăcenilor, de
dorinţa şi ambiţia ele modemizar0 a 1-ooalităţii noastre prin
trasări de drumuri, de străzi, a hul'ivardului Tudor Vladimirescu, prin proiectări de constru,cţii (terminate clupă moartea
sa de Banc1a populară „Gilortul") ca : biserica, şcoala, spitalul, sediul. băncii (motelul „Parânqul"). şase mici cabanP a
câte cinci camer~ la Râmca şi câ.te alte facilităţi de ordin
economic, edilitar şi social făcute no\'ăcenlior.
Şi era firesc ca dato,rită imensei încrederi şi prc:ţuiri de
tare se buicura să fie ales ca deputat de colegiu III. pentru
Corj, in troi sesiuni consecutive înccoâncl din decembrie
1912, până la sfârşitu! vieţii în 1916, întruchipând modelul
ideal al alesului poporului.
Şi tot pentru merite deosebite Dumitru Brezulescu a fost
decorat în anul 1909 cu ordinul Coroana României în qradul
de cavaler ca mai târziu cu mare cinste să fie decorat şi cu
ordinul Steaua R.oraâniel.
Dar, fără vreme, la 12 iulie 1916, la. numai 36 de ani.
Dumitru Brezulescu se stinqe lilsând în urma sa soţia - Lucia şi fiica - Yvonne Brezu:es.cu ·(căsătorită Antoniade) în
grija cumnatului său, Nicolae Titli.lescu, ·
·
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„El pornise. să seric o povestire minunală, în cetre muiti
nu cred astăzi - Şi soarta i-a rupt din mână C<irtea la cea
mai strălucită pagină a ei.„ să ne lcgătuim a_ duce mai departe opera începută de el, să luptăm cu aceeaşi întărire oână
ce vom face. să triumfe în ai::cst ·judeţ ca şi pc întinsul acestei ţări idealul lui Dumitru Brezules('u, idealul tuturor democraţilor din lume: FIECĂRUIA DlTPĂ MERITUL SĂU, FIECĂRUIA DUPA MUNCA SA" - ială un citat clin cuvântul
funffiru rostit în urmă cu 75 de ani de Gheorghe Tătărăscu.
Prin tot ce a gândit, prin tot ce .a făcut Dumitru BrezuJescu s-a dovedit w1 marc democrat, un iubitor statornic al
ţ~rănimii, o mare personalitate a ac(}'Stor locuri.

Banca. populară „Gilortul" din Novaci
La 13 ianuarie 1902, în Novaci s-au pus bazele Băncii
populare „Gilortul", ,prilej cu care s-a ales un consiliu de
administraţie, s-a votat statutu·! ei, s-au împărţit librete de
societari şi depunători.
Pe coperta libretelor era tipărit următorul 'apel:
„cATRE SATENII

NOŞTRI!"

Munciţi fără

preget Munca îmbogăţ~ştee, deşte.aptă şi
pe muncitori, ea e izvorul fericirii omulul şi a popoarelor.
Fiti strânşi la pungă ! Căci încă e muncă cu. tâlc şi neobosită, şi dacă cinstea şi dreptatea în toate legăturile vieţii
îndreaptă belşugul şi mulţumirea spre casa omului, apoi,
ceea ce dau cu o mână ,a-ceste dumnezeieşti daruri - risipa,
fecioara cea iubită a le.nei, ia cu amiinclouă.
Fiţi economi fiecare! Nu uitaţi însă că, ceea ce nu p::iatc~
face unul singur. fac cei mulţi împreună, căci în uni.re este
puter_ea şi aşa strângeH economiile voastr0 la u nloc şi veţi
face "zilele negre ale vieţii voastre zile albe, iar pe cele albe
µline de soare.
Nu aşteptaţi mila adesea necurată şi întotdeauna înjositoare de la alţii.
in9lţă
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Ridicaţi-vă şi întăriţi-vil, Săteni romani, Voi prin voi Însivă,

aŢra se înalţă şi Dumnezeu vă binecuvântează.
Pe margini erau trecute maxime şi proverbe românEl5ti,
pline de învăţătură. sănătoase principii de mullj::ă şi economiie, ca:
„Norocul fuge de leneşi şi risipitori ! Adună bani albi
pentru zile negre ! Timpul c aur ! Munca şi economia închid
să 1 răciei uşa ! Adună lJ!. tinereţe ca să ai la bătrâneţe ! Cine
cheltuieşte mai mult decât are. fură! ş.a ... "
Cu un început modest de 26 membri. cu un capital 'de 72
Iei, Banca populară „Gilortul" din Noviaci la scurt tirnip ajunsese cea mai boqată şi mai bine orgianizată bancă populară
din ţară, datorită în ex.c:I usi vita te iniţiiatorului, priceperii şi
energiei ce caracterizau pe directorul băncii, avooatul Dumitru Brezulescu.
Prin autoritatea şi prestigiul de care se bucura în tot
judeţul, Dumitru Brezulescu a atras de partea sa pe cei mai
înstăriţi cetăţeni ai comunei, cu o solidă bază materială alcă
tuind din ei primul consiliu de administraţie.
Consiliul de administraţii:'. al băncii era ales de adunarea
generală pe trei ani, format din şa.pt•e membri care răspun
deaµ solidar Ia tot ce se întreprindea şi se opera, cu mu.Jtă
prudenţă şi cu garanţii sigure.
Şi tot adunarea generală alegea în fieoare an comisia d2
ceJzori din trei fruntaşi ai satelor care lunar controlau activitatea băncii, activitate care în preal•abil era verificată în
fiecare se'1ră şi de direcl'orul ei„.
De asemenea în adunarea generală era ales un controlor general care su,praveghea permanent bunul mers al treburilor cât şi organele de conducere.
Funcţionarii băncii : oasier, contabil arhivar emu absolvenţi ai şcolilor primare, instrui.ţi în mod special de director pentru lucrările ce se operau ad.
C€a mai importantă ,re.=ilizarc a Băncii populare "Gilortul" a fost cumpăr.area (mai întâi arendarea) şi împărţire.a la
ţărani a moşiei boiereşti din Novaci, cunoscută sub numele
de „Moşia Vlădoianu" care se întinde.a în 4 comune: Novaci. Pociovalişte, Cernădi,a, Aniniş, în satele Hiri,şeşti, Novaci-Romani NoV1aci-Străini, Ghebani. Cernădia. Aniniş.
Arendarea moşiei Novaci s-a făcut pe o perioadă de 5
ani, de la 11 aprilie 1904 - 10 aprilie 1909, când s-a consti-
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~uit şi Societatea cooperativă de producţie „Cerb:.J 14 pentrti

L"xploatarca moşiei arendate.
Cum însă obşte.a nu ave·a întreaga moşie, se subarondează munţii : Cerbu, Plopu, Rânca. Tâmpa, Lărgile. Pleşa Tâmpei.
Prin -.arendare.a moşiei Novaci pe perioada celor 5 ani
cât a administrat-o, Banca populară „Gilortul" cu toate că
nu a avut nici-un avantaj, a putut cunoaşte adevărata valoare a moşiei cu toate componentele ei, hotărându-se s-o
cumpere.
Prin cumpărare moşia Novaci, deve1;ită proprietate.a băn
cii a fost împărţită în:
- locurile din ţară şi locurile de muncă, de fâneţe date
în propriet.ate individuală sătenilor indiferent dacă erau sau
nu membri ai băncii ;
- plaiul cu locuri de păşune şi păduri date în proprietate comună şi indiviză, organizată după anumite pricipii;
- munţii .cu pâdurile. pe care .ie.-a exploatat într-un mod
cât se poate de ra ţion.al prin înfiinţarea societăţii forestiere
„Pădurea", care emiţând acţiunj de muncă. asocia munca să
tească şi capitalu! sătesc ;
- zăvoiul şi cursurile ele apă au fost lăsate să fie folosite în mod gratuit dar în acelaşi timp să rămână proprietatea nudă a băncii „care este straja cinstită şi statornic veghetoure a intereselor qenerale şi a armoniei celor individua:e din reqiune".
Intreaga moşie Novaci a fost cumpărotă de Banca populară „Gilor.t" în timp d.e doi ani din septembrie 1905 până în
28 noiembrie 1907 după multe insistente, corespondenţă diversă formând 11 din dosarele băncii.
Printr-un act de justiţie, cinstit şi economic s-a făcut împroprietărirea ţăranilor, pământu.I fiind vândut acestora la
un preţ între 120 lei şi 300 le:i pogonul, cee1a ce reprezenta
cca. 1 /6 din valoare reală a pământului. Astfel, 176 de săteni
c;u cumpăr.at 195 ha teren .arabil încheindu-se contracte, prioritate în cumpărare având cei care împlineau anumite condiţii : lipsa de pământ, numărul membrilor de familie, locul
unde se află cumpărătorul, rolu] educativ al împroprietăririi,
calităţile cumpărătorului. etc.
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Ajutând omul sămc fără a-l umili. prÎ!ll toate acthinile
înlreprinse de Dumitru Brezulescu s-a urmărit un scop miare:
localitatea Novaci să devină o aşezare model.
Şi tot la iniţiativa lui D.umitru Brezulescu s-a trncut Ia
valorificare.a resurselor locale ale băncii şi construirea de
joagăre şi fabrica de chereslea
pentru exploat·area maşei
lemnoase, trasări de drumuri şi construire.a de poduri în Novaci, facilitarea vânzării lânii unei case comerciale din Bremen, cât şi altor firme, prelucrarea fructelor din qrădina băn
di în cuptorul ,,bos.niac" şi prin centrul de conserve
construit, ca să nu mai vorbim de fondurile fi.lantropke şi
culturale alocate pentru rer)arări şi construcţii de şcoli şi biserici, construirea sediului propriu (unde este motelul „Parângul"). acordarea de ajutoare umanitare, ajutoare pentru
săraci, înfiinţări de biblioteci, acordarea de cărţi şi burse
pentru elevi, încheierea ele abonamente la diverse ,publicaţii
aile tiparului, etc.
Călăuzir:idu-se după principii proprii,
Banca populară
„Gilortul" s-a deosebit de toate celelalte bănci din ţară prin
bogăţia, durata sa, trăinicia operaţiunilor.

156
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

Atitudini antirev i1ioniste în CcrjuJ
perioadei interbelice
GHEORGHE NICHIFOR
şi DANIELA NlCHIFOR
Intrată în prima conflagraţie mondialil pentru elibcrare.1 teritoriilor aflate sub ocu;:rnţic străină, România îşi re,a:iza această operaţie s;:_'culară prir; jertfa de sânge a ostaşilor şi orin acţiunP.3 lucidă a condiucătorilor ei. Reântregirca naţională a dat îm~Enire idcntităţij de conştiinţă şi
vi 1tă a tuturor românilor, a tuturor celor cc trăiesc pe aceste melcaquri, a descoperit firea i.storiei.
Lo,cuitorii Gorjului, care au luj)t,at şi s-au jc'rlfit pentru
î•ifăptuirea României M.ari, 1 au rc,ccntat cum SC' cuvine mă
reţul eveniment. La câteva zile după istorica adunare ele la
Albâ Iulia, z!arul „Românismul". condus cl2 eminrrntul luptător pentru unitate Nationa:ă Ştefan N. Robancu.'.! publi ·a
o emoţionantă relatare de la' f.ata locului.3
Istoriografia noastră, îndeosebi prin C. Kiritescu. a analiz.at şi interpretat în mod olJiectiv C'VC'ni.mentcle de h
graniţa româno-maghiară şi româno-sovietică. în contextul
4
transformărilor cc ave.iau loc în tări!e vecine.
Concluzia
este că chiar de la începutul perioadei interb"~k-c au existat atitudini revizioniste, care urmăreau fie
discreclitarca
hotărârilor Conferinţei de pace de la P,1ris, fie pur şi _,im~Iu revenirea la· st<itutul antr'belic . . \cestea v·or spori, ra-
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dicalizându-se, îndeos:ebi după apariţia regimurilor totalitare în unele state europene.
In presa gorjeană au a:părut în 1919 numeroase relatări
despre mersul evenimentelor din Transilvan~a.
Articolul
„Barbariile ungurilor", realiz.at de Şt. Bobancu,
relatează
despre sălbăticiile provocate de aceştia în zona pe care o
controlau. „Aceste bande - infonna ziarul „R'Omânismul"
- întreţinute de guvernul unguresc. plătindu-i fie·cărui bandit 100 de coroane pe zi, prădează, torture.ază, ucid, ard d·~
vii pe rug. spânzură şi împuşcă, sicot ochii; îngroapă de vii
pe români : bărbaţi, femei, copii, preoţi, învăţători ofiţeri
ţărani, pun premii pe capetele intelectualilor. mai ales al<J
1
preoţilor" .' Circa 40.000 le români se refugi,ază în munţi şi
păduri, drept pentru care o comisie britanică a fost trim: să să ancheteze aceste ade. 6
La Sibiu a fost prins un atentator maqhiar care urmă
rea să-l asasineze pe trimisul mareşalului Foch, cec-a ce a
condus la puternke manifestaţii româneşti. 7 Un val de indignare a stârnit în Gorj vestea mor.tii la moşia din Selagiu a bătrânului luptător p2ntru unire Gheorghe Pop de Bă
seşti.8 „E vremea -- scria acel,aşi Ştefan Hobancu să-şi
vină politidenii în fire, până mai e timp. ca nu cumva România Mare să iasă de la Conqresul păcii şubredă.
iar
vechiul Regat di;scredit'at şi lipsit de orice prestigiu". 9
Ample relatări întâlnim în p:::esa gorjeană cu privire la
operaţiunile armatei române în Transilvani'a şi
Unqaria.
Momentul atingerii Tisei a fost sărbătorit cu mare entuziasm la Tg.-Jiu datorită şi efortului depus de autorit.:iţile ]ocale precum şi a înţelegerii corecte :a dime-nsiunii evenimentelor de către populaţie. în înştiinţarea adrcsală de Prefectură, locuitorii erau chC'maţi să fie prezenţi în număr cât
mai mare „pentru a sărbători acest mare act care constituie întruchiparea visului nostru de veacuri". to
Este îndeobşte cunoscută intenţia Rusiei Sovir.tice ele a
colabor.a militar cu guvernul de la Budapesta, condus · de
Bella Kun, V.I. Lenin urmărind chiar o joncţiunf cu armat.a acestuia în nordul României. Complexitatea evenimentelor pune in primejdie ade!e istorice înfăptuite d·C ·poporul
român în cursul anului 1918. Prefectul Gorjului I. Minov
ordona ti;părirea în 500 de exemplare a unei înştiinţări prin
cartt popul-aţia să fie liniştită cu privire la zvonurile despre situaţi:i îngrijorătoare din Basarabia. „ln toate ţinuturi.
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le - se spunea în document - domneşte or:diq·ea şi liniş
tea diesăvârşiti'I.„ Invităm dar 1oată populaţia la linişte şi
ordine şi să muncească din toate puterile pe oqo.are, şi tn
mod intensiv. nelăsând nici un petic de pământ·". 11
In august 1919 gorjenii erau informaţi să „glorioasa oş
fire română a intrat triumfătoare în Budapesta, capitala asupritorilor de 1000 de ani ai neamului româ1:es::: de peste
munti". 11
Des.pre prezentarea către opi:1·.1 publică clin Gorj. a incident•elor de la qraniţa ele est avem de asemenea numeroase (ndicii. Se .relata astfel în ianuarie 1919 despre cioc·
nirile dintre trupe româneşti şi unainene pătrunse r:e tr-ritoriul Basarabiei în regiunea Hotinu:ui, t:i iar în martie despre operaţiunile din regiunea Novaci - . Iaşca, soldate cu
respingerea agrzesorilor peste Nistru. 1 ~
Se constată în acelaşi timp intensificarea manifestărilor
revizioniste. antiromâneşti din partea bulgarilor. 15 Existau
informaţii cu privire la incintarna unui qruip de naţicn:ili
tate bulgară în vederea obţinerii sprijinului din putea Pnqariei pentru desprinderea Dobrogei din teritoriul national.
Ziarul „Secera" din Tg.-Jiu solici·t.a o anchetă ~·Pri o asă pentru a se pune capăt unor astfel ele manifestări. 16
Pentru n1ormalizarea relaţiilor româ·::io-sovietice în anul
1924 a avut loc la. Viena o conferinţă, soldată însă fărâ rezultate pozitive întrucât „deleaatia rusă n-a recunoscut alipirea Basarabiei la România" .'7
O dimensiune a stării de s:;::iirit antirevizioniste cc ctorn11.ca în Gorj în perioada interbelică ne-o oferă şi o an:1Ji:ză.
chiar extrem de sumară. a evoluţiei electoratului. Se co„stată că, în general, populaţia judeţului, cu drept de vot, nu
a fost atrasă de organizaţiile extremei ci repte. ce se inspirau de regulă din arscna:u1 ideologic al unor stato
făti;
revizioniste. 18
Sporirea actelor de violenţă dln România comise de
Garda de Fier, instalarea hitlerismu;ui la putere în Germania, consolidarea rc>laţiilor dintre Italia {a.sdstă şi Unqaria
hortystă şi politica revizionistă a acestora au stârnit înqrijorare în rândul opiniei publice din ţara noastră. O activitate rodnică în cercuri larqi ale populaţiei a desfăşurat Lig.a Antirevizionistă Română, născută ca o reacţize a instinctului de conservare a neamului românesc, împotriva pro159
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pagai1dei revizioniste. a unor ţări vecino, ca Unqaria Şi Bulgaria.:
Liga s-a constituit într-o orgai1izaţie la nivel central în
de:::embrie 1933, la începutul anului următor căpătând personalitate· juridică. Din Comitetul Central făceau parte per"
sonalităţi de seamă ak~ vieţii polHicc şi cultur•le româneşti
cum ar fi: Miron Cristea, C.I.<:;:. Brătianu. Stcli::m Popescu,
Silviu Dragomir, C. Banu, C. Baoa~başa, C. Dar;iel. Dragomir Hurmuzestu. Ocl. Goga, Ak>x. Lepedatu, cir. N. Lupu,
G. Marinescu şi altii. Remarcăm faptul că primul comitet
judeaţan a prins contur încă din mai 1933 la Năsăud. sub
conducerea orofesoruluj Iuliu Moisil. eminentul om ele eul·
tură şi duplător pentru unitiatea naţională. car!' ani ele zile
s-a identificat cu intr·n'S•ole Gorjului. 19
·
Atitudinea' antiredzionislă a opiniei publice c10rjcn0 ·::>St!'
demonstrată ele o serie. de acţiuni c11 caracter de masă carr
au avut loc în aceşti ani. Elocventă 0StP, puternica m:rnifestare de' la Tc1.-Jiu din 28 m1i 1933. ,.Ac0asta a fost
o
qrandioasă manifestaţiur.-c scria ziarul „Gorjeanul"
sprt' a protesta îmootriva celor care cred în nebunia lor,
că a-::tu.ala ha.rtă a Euro"pl'i s-ar mai putea schimba şi
că
popoarele cu tradiţie şi civilizaţie mai pot fi clin nou roabe
nc:i m 11 rilor mongolo-t!'u tonk:e. redusă azi în hotare: 2 ci fi·
rie.şti ". 20
1n continu:ue ziarul reprodw:P cuvântările' p.:irticipanţilor. cl'n care SI". remarcă prin conţinutul profund p.Jtriotic
c'"'a a lui Miron Constantinescu, preşedintele Secţiu•1j ]oca'e a U.gii Culturalc. 21
Informaţii cu privire la activitatc>a Liqii Antirevizioniste Române în Gorj obţinem din iriteres:Jnt:1 lu.:::rarc monoqrafică publicată dt' Ilie Iscrulescu 2~ la t-\11inoasa. uncie' se af:a
o editură sătească se par·c unică în Rornânia. 2:1 D;:is.căl rural erudit, partic~1J.ant la războiul ele întregire a neamului
ca sublocotpnent în RcqimP.'1tul 58 infanterieo Gorj, acesta
relatează despre activit1teae Subsccţil'i Liqii Antirevizioniste din Valea Gilortului.' „Istorii! - snk1 învăţătorul va
vorbi cândva •despre aceste asociaţiuni patriotice, ce sp8ntan au luat fiinţă, chemate să afirme prin manifC'sk1tiuni in
lumi şi !alui ţării că drepturile noastre asupra Ardealului
şi a tuturor ţinuturilor româneşti revenite la sânul patriei
mU'.TC'. sunt ele veci şi că agitaţiunile şoviniste ale i1C'astâm160
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păratilor

unguri sunt fără mei un temei. Prin astfel de ase întreţine focul sacru al iubirii de neam,
se
formează conştiinţa naţională. se cultivă solidarismul şi se
unifică sufletele naţiei, făcând astfel pe duşmani să înţe
leagă că „nici o brazdă", nu se va mai înstrăina din hotarele
fireşti ce providenţa şi jertfa ni Ie-a redat". 24
Subsecţia constituită la 28 decembrie 1934, cu
sediul
la căminul cultural „Bibescu-Vodă" din Aninoasa,
grupa
locuitori, îndeosebi intelectuali, animaţi ele o fierbinte dragoste de neam şi ele ţară. In anul următor, Ia. 14 aprilie.
a fost orc:;·anizată o grandioasă adunare la care au luat par-,
·te numeroşi cetăţeni. precum şi Gh. Lungulescu.
senetar
generat al Ligii, Miron Constantinescu. preşedintele se.cUei
judeţene, revizor.ul şcolar I. Băclescu, ziarişti etc. 25 „Tot ce
Valea Gi'.ortului a avut mai select şi conşt.ient a luat piarte
în fruntea a sute do săteni Şi sătence veniţi din toate. sal1ele vecine. Muzica militară a Regimentului 18 Inf.anterie
Gorj cuYântările ·înflăcărate şi pline de avânt, corurile patriotice ale căminului, alo tinerilor premilitari şi ale şcoale
lor primare din re.qiune au făcut să vibreze adâncuri sutleteşti, să nască elan şi abnegaţie. dovada capacităţii de
jertfă mâine, dacă împrejurările vor cere". 26
O altă puternică acţiune cu caracter antirevizionist.
democratic. a avut loc la 24 martie 1936, din iniţiativa Partidului Radical Ţărănesc, condus de Gr. Iunian, fiu al a.cestor meleaguri. Din pieptul celor pesite 15.000 de locuitori. idunaţi la Tg.-Jiu, au răsunat viquroase lozinci împotriva fascismului şi războiului.27
Evenimentele internaţionale au luat însă un curs periculos. culminând ·cu izbucnirea celui ciP.-ial doilea
război
mondial la l septembrie 1939. România s-a resimţit puternic datorită politicii conciliaitoriste a marilor puteri, criza
cacc:entuându-se mai cu seamă după [ncheiefoa
pactului
Molotov - Ribentrop. 28 In acest climat tulbure ţara noastră
s-a aflat singură. fiind nevoită să cedeze 1n vara anului 1940
importante teritorii TTniunii Sovietice, Ungariei şi Bulgariei.
Ac~3stă dramatică situaţie ·a provoo:i.t în Gorj un puternic val ele indignare, aşa cum reiAse din articolu] „Azi nu.
d-le cont€", realizat de publicistul Gh. :Lăscăteu.
„Când
scriu rândurile de faţiî - se clestăinui1a acesta - jumătate
din trupul Ardealului nostru scump şi drag va fi căzut iasociaţiuni

,
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

161

răşi sub stăpânil'C ... ?\1intca refuză să priceapă cum s-a putut înfăptui această nemaipomenită nelegiuire. Dictatul de
la Viena e tot cc-a putut să conceapă o minte omenească
mai absurd".29
Cu valul de refugiaţi din tcritoriik ocupate a sosit în
Gorj Iulia Savatte. devenită învăţăto.arc la Tismana. Revelatoare asupra stării de spirit cc domnea pc aceste meleaguri este emoţiomrnta mărturisire pe c•arc o Iace presei la
20 noiembrie 1940: „lngenuncheată în praful gliei tale, Ardeal răpit, ţi-am zis adio şi cu smere11ic am sărutat
pă
mântul tău sacru ... Am plecat, dar tu m-ai urmărit, te-ai di·
vizat ... in sufletele tuturor care ţi-au părăsit pământul şi CLI
icoana ta ne îmbălsămezi durerea ... Ardealule, leagăn milenar al celor mai sublime dureri, p'.âng că te-am părăsit...":3 c
Atrasă în războiul hitlerist. Româ~ia a qăsit resurse, dr1torită forţelor sănătoase clin interior în frunte cu regc~c Mihai. să întoarcă armele împotriva Germaniei şi Ungariei. ln
ciuda contribuţiei dnsemnatc la scurtarea războiului, despăgubirile şi clauzele ne-au fost net defavorabile.
Din nou Basarabia, nordul Bucovinei şi Cadrilaterul treceau în componenţa Uniunii Sovietice şi Bulgariei ştirbind
Marea Unire înfăptuită cu atâtea sacrificii.

NOTE:
c;h. Nichifor. Din activitatea societăţii „Mo:rmintelo:r Eroilor"
Gorj, în „Telegraful Român". Sibiu. An.ul 136, Nr. 3i-~ ~i 3~1 -4'J /
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2 Idem, Generaţia Marii Uniri, în „Gazeta Gorjului'', An XXI.
nr.
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3E08
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p.
349-351. 385~.
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Ibidem, nr. 12 din ;u ianuarie 191!'.l ·
Ibidem, nr. 17, din I martie 19Hl
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~ 1 Ibidem
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·
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CJntinuate, în „G3zeta Gorjului". An XVIII. nr. 2432 din 17 februarie 1985
21 Ilie
Iscru'escu, Op. cit„ p. 46
25 Ibidem
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Cărţi Ron1âneşti ·

aflate în

vechi tipărite Ia laşi

colecţia judeţului

Gorj
. EVA ISAC

Gorjul este un judeţ cu un piatrimoniu bogat şi variat,
pe întmg feritoriul său: biserit:i, schituri, case
memori·ale, monumente de a.rrhite:ctură şi terminând cu ansamblul sculptural al lui Brâncuşi de la Târqu-Jiu.
Cele trei mă1năstiri: Tismana, Polovragi şi Laini!Ci, focare de cultură din cele m i vechi timpuri. au ;păstrat şi
transmis de~a lungul veacurilor, odată cu creidin.ţ;a în Dumnezeu şi multe valori bibli'01fiJe, icoane, veşminte şi odoare
bisericeşti. care acum pot încânta ochiul oare le priveşte şi
îmbogăţi sufletul celor care p~şeisc pragul '!cestor lăoa~uri.
Fondul de carte veche din patrimoniul judeţuluj Go.rj cupri va1ori bibliofile din tiJ)ografiile vremii : Târgovişte. Braşov, Râmni.c, Bucureşti. Neamţ, laşi, Sibiu, Blaj, Budia.
ln lucnarea de f.aţă ne vom referi la cartea tipărită la
laşi existentă în cole.cţiile constituite din depozitele de J,a
Polovragi, Tismana, Lainici, Muzeul judeţean, Biblioteca jude,ţeană. Fil1ala Arhi·velor statului. Spre deosebire de tirpă
riturile de Râmnic. Buda, 81.aj. Neamţ cele de Iiaşi sunt mai
.<;}ab re.prezentate fiind în număr de numai . 68 exemplare
identifioate, începând cu un Liturghier de la 1739 şi un
răspândit
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Ceaslov de La 1792 şi terminând cu „Uricarul cuprînt.ăt6r
de hrisoave, tratate Şi alte ·acte privito.are l·a Mo!do-V1ahia",
de Te.odoru Codrescu, Iaşi, 1862. Titlurile. existente şi identificate în patrimoniul nostru sunt : Liturghier ( 1759) - 1,
Ceaslov ( 1792) - 1, Ceaslov ( 1797) - 1, Infrun tarea jidovilor (1803) - 1, TâLc:uirea celor 4 ev·anghelii (1805) - L
Apostol (1806) - 16, I. Damaschin „Descoperire a pr.avlosJ;avnicii credint2 (1806) - 2. Tâlcuirea celor 7 taine ale bisericii
(1807) 1, Ti.pko.n (1816) 1, Ceaslov (1817) 1, Adoleshia filoteos {1819) - 2, Florian, Istoria lui Numa Po:irtpi.Jie (1820) - 1, Funie s..::i.u Frânghie întreită (1813) - 1, fovă·tătură Dogmaticească (18Jl) 1, Apostol {1835) 16
Psaltire (1835) - 1. Did:ahii (1837) - 1, D. Cantemir. Hronicul româno-moldo-vJ.ahilor {1836) 1. Litmghier (1845)
- 1, Uricarul cupri.nzătior de hri,snave, tratate şi alte acte
privitoare la Moldo-Vlahia (1862) -1.
O explicaţie a existenţei unu inumăr mai mic de cărti
tipărite I.a faşi, în această parte a ţării, este distant·a mare
şi contactele mai rare cu Moldova decât cu Transilv.ania,
iacr pe de altă parte, faptul că în apropiere era dcj.a o tipografie I.a Râmnic de unde se difuzau .s<pre bis.e·rirci tipăritu
rile necesari:- cultului şi probabil Ia un preţ convenabil.
Observăm din in-semn·ărUe dc:scifrate că unele din aceste cărţi .au fost proprietatea preoţilor care au. fost donate
de ei s:rn urmaşii lor. biserk:ilor pentru vc.şnic,a pomenire.
„Acest sfânt şi dumnezeiesc Ce.a.slav iaste a lui popa
Ion Vie~nu sât popa Co.nstantin Iovănescu".
Altă dată cartea era cumpărată de obşte.a s.atului de la
preo\i şi donatn bisericii. „Aci;::::.stă sfântă care ce să cheamă
Antolo;Jhion, ]-,am cumpărat noi aceşti,a de· la popa Stanciu ce îl are de la tătâne-său în bani gata taleri 9 şi am
cJ.ar-o bi,sericii ce prăznuieşte hramul Sf. Nicc:::ilae din Stejaru.
penttru ve.cinircă pomenire. la leat 1809".
Pe filele că·rţii „Tâlcuire la cele 4 evanghelii". citim:
„Pe a::::eastă sfântă carte au dat postelnicul Dinu tale'ri 13
Nico.Iii Fer-ariu şi ou ]uat-o de Ia sfânta biserkă, 1818, d!O'cernbrie 20, po,p,3 Ni.colae şi popa lacov" şi puţin mai jos
„Taleri opt s-au răspuns de mine, 1821, a.prilie Z. Grigor2
medelnicer". i.ar în continuare avem o altă însemna.re din.
care vedem cum erau Jefoite bisericile de bunurile ce le
deţineau nu numai de turci, dar si de localnici. fete biseri165
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„ Ace,astă sfântă carte ((ezrobin.du-să de m~ne de la
turci cu taleri ş.asă şi dându-i popii Pătru Scorţanu din oraşul Târ.gu-Jiu, după rugă.ciunea te au făcut ca să sluje,ască
pe răposatul vei-logofăt Constantin Broştcanu unde acolo pc
lângă alţii fiind şi dumnealui medelnicer Grigore Băltoonu.
numitul preot făcându-să vânzălor de sfânta evanghelie cu
videşug, adeică să i.a acei tQleri opt de mai sus de ila medelnicer şi să-i rămână câştig, şi-au isprăvi1t cugetul. După care
prinzând etU veste de a sa vicleană vânz.are lu.c:rului strein,
prin do,jana ce i~am făcut, i-am luat sfâ,nt'a e·vanghelic din
mână şi. o dau iar la biserica de unde au fost spre pomenire.a mea şi a părinţilor mei. Ci pe•ntru ca să se ştie că de
mine au dezriobit şi is{:ălitura ciumneialui medelnicer rămâne
neclară. Din acea pricină într-această foaie am <S!Cri•s la 1821,
iulie 20. Şărban concli'Caru".
Pe un Aipostol de la 1835 citim următoarele: „Acestu
sfântu Apostol este adusu de lată-meu, preotul lor Borduncu la anul 1846, aqnstu în 14 când s-au tâ.rnosâtu sfâ!jt-a bi·
&e-r.ică oa patron•aqiu! Maicii Domnului şi a fost dată pentru
\'t'!Şnică pomenire a neamului nostru şi am scrisu· pentru ca
să ,se ţie minte, la leat 1870".
O altă categorie de cărţi au fost dăruite de mănăstirea
îi:s.mana care a în:ws<trat mai multe bi;Serici clin Gorj, prin·
lre c ire şi cărţi clin tipografi.a ieşeonă.
„Această c:arte cl' să cheamă Anlologhion ·este a bise·
ricii comunei CE;'·aun1, cu hramul Sfinţilor Voievozi. dăruită
de Mănăstirea Tisrm:ir1,a. Şi am scris eu cu mână de tărână şi
cu pană de găină, mâna cl.e tărână Y·a putrezi, iar slova în
ve.ci va trăi. Dumitru
Pârvulescu, cântăreţul ace.s·tci biserici,
.
.
.:mul 1859. Iunia lui aprilie.
Totu J,ntr-acestu anu, aprilie 20; în marea şi luminata
Zi a Paştilor,u au căzut brumă. încâtu mcr~wam la sfânta bi~eşti :

'

serică pârăie".

„De.scoperire.a. prnvloslavnicii credinţe" a fost cumpăra
de un preot care a ajuns în capi>tală : „AcNstă sfântă şi
dumnezeiască carte ce să cheamă !nvăţăturlie lui Ioan Dam-a,schin a mcumpărat cu preţul ele 3 şi 1/2 franci, fiind în
tă

I
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capitala tlomânid când an1. fo3{ pentru hiroto.nisît preot $Î
a.m scris pentru ţinere ele minte, 1878, august 22. Grigore Popescu".
Mult au călătorit şi prin mu.lle au trecut unele cărţi până
şl-au găsit .locul în vreo biserică. Astfel, un „Liturghier" din
1759 a fost adus de un predt din Transilvania refugiat în Olteni,:i. o dată cu revluţia d:e la 1848: „l•a anul 1848 Şi 1849
răzmeeriţă groaznică au fo.st în Arde,al cu tingurii -şi turcii.
. Preoţi şi oameni învăţaţi şi vrednici s-au omorât. Ajun·
gând la satul nostru la 23 martie 1849 am fugit mai jos iscă
litul prin Banat şi ertcând pe ,la Orşova în Ţ,arn Române.ască am venit pentru apropierea de -casă către gr,aniţ.a Vulcanu.lui şi ieşind din oraşul Târgu-Jiului, 15 zile după aC{~oa
îndrumându-mă domnii subocârmuil<HM . Ion Simionescu la
protopop1,1.l locului, Constantin, m-'au trimis la 21 maiu a.c.
le satul Stăneşti ajutor lia slujbă popii Dumitraşcu si am slujit în: toate zile.le utreni.a şi biserica, cetindu-mă de la miu'!ei
luna lui mai de la 21 până la sfârşit, lunile junie, iulie şi august până l,a 16 iulie. Având hrnna într-ia.cea vreme din mas.a sus numiţilor Domni subocârmuitori. Şi am scris în august 16 zile, .anul 1849 pe acc:\şt Liturghier adus de miine Ioan
Buzµgarnidin, preot clin satul Maceu, varmeghia l-Iunedo,arci
din Ardeal. fugi,t de răzmerita t.ţi1gllrilor".
In drumul lor, multe au pierdut l·eigătura, dar de ele s-au
Îi1gl'ijit cei în mâna căror•a au ·ajuns şi au plătit legare.a lor.
„Acest sfânt şi dumnezeie.se Apostol este cunJ.ţiărat de
Plorea Drăgan clin TârgU-Cărbuneşti :cu taleri 35, clezlegat
tle noi Şi l~am dat de l-au leg.at popa Pătru ol Peştean.a şi
i·am dat perttn1 legătură t-aleri .J care s-au făcut peste toate
taleri 35, adecă tr~izeci şi cirtei şi am poftit noi citarii sfintei biser1ci .a noastre. dară cu a·cO::>tSt apostol să fie ctitori".
Majoritate-a acestor valori bibliofile au fost transinise
i-10steritătii cu legătura lor originală, clin piefo ornamentată
pe lemn şi înh-o stare de co•nserv.arc acceptabilă.
Tiînele au fost valorificate prin ,expoziţia ele hază a Muzeului judeţeran cum sunt „Istoria lui Numa po~pilie". „HrohicuJ. româ1no-moldo~\'lahiJor", „TTricarul ele Teoidoru Codrescu", precum şi în muzeele _desc:hi~e în incinta celqr trei
mănăstiri Ţismana, PoloHagi şi Lainici,
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Con~ideraţii privind unefe e1er:nente

nedeice din zona Jaleşuluf
GRIGORE PUPĂZA
Comentând exclamaţia lui Carlo Huber, directorul ad·
junct al Muzeului cte artă din Basel : „Ce fe.rici'ţi sunteţi voi,
românii, că aveţi un folclor aşa ele bogat! ..., P. Comarnescu
- făcea c;:onst(ltarea :
„într-adevăr comoara folclorică românească este atât de
imensă, ca şi stilistica artei populare, încât generaţii şi generaţii de oameni de ştiinţă vor avea ce elesicoperi şi valorifica", fiindcă aşa cum işi intitula articolul - sunt încd.
„Sensuri adânci ale folclorului necl-esdfrate". L
Aceste sensuri nedeiscifrate încă pa·r să aparţină în special fenomenelor folclorice com;plexe, acelor manif~stări de
masă de _pluralitate aspeduală, sincreticc, care. îmbină variate genuri şi, ca atare, oferă creatoru:ui colectiv posibilitdtea .afişării plenare a talentuJui său.
După părerea noastră, în rândul acestora, .Şi la loc de
frunte, se situează nedeile. Aceste nedei „sărbători câmpeneşti clin timpurile vechi continuă să rămână pdnă astăzi importante forme ele manifestare cole\:tivă a vieţii spirituale a
ppporului român şi constituie un importanL f0nomen etnografic şi folcloric românesc". 2
·
Deşi unii cercetători de prestigiu: ca G. Vâlsan şi Ion
C-Jn(•a, au arătat că trăsătura caracteristică a nedeilor o con171
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sdtuic aceea să sunt „sărbt1tori de pc Înălţimi" şi că acestea
au o continuitate neîntreruptă din vrc.m1e.a geto-dacilor, a
acelor oameni ...-ese'.i din fire, clornici de petreceri în aer liber, de petreceri la care n-a fost absentă pra.:tica anumitor
ritualuri leqate de .cultul aerului şi al luminii. de.si a-cestcJ
t!U fost confundate ad{'-scori cu hramurile bisericii Şi socotite sărbători creştine aşa cum în2ear-că Pr. D. Bu:zatu 3 în
studiul „Nedei şi ciumărici•', clefinindu-le1 ca sărbători ale
hr<lmului bisericii satului cu care cocrspund mai totdeaunct.
In lu:::rarea prof. V. Cărăbiş „Nedeile". editată de Casa
region:llă a creaţiei Craiova in 1966, se fa-ce constatarea că
„O monografie asupra nedei:or nu s-a elaborat până acum;'.
deşi citează o serie de autori care au scris despre nedei,
considerând că a.ceste studii nu merq la adâncimea fenomec1lui folcloir·c, ci se• oprcs: la uoelc aspe-cte de natură exter!oară.

Aceste cercetări au adus, î~să, clemente preţioase pen ·
tru conturarea a<:estui fenomen fokloric. ln primul rând, au
arătat că nedeile constituie o moştenire străveche, provenind. în general, din anumite serbări ale întregii populaţii
„în legătură cu cultu:] animale'.or, al vegetaţi·ei cu rodul ei
şi în special al podgoriilor". cum a.firmă profesorul Cărăbiş.
Ca e&ement de esenţă în conţinutul aictual al fenomenului
s-a relevat petrecerea cu jo-c (dans), cântec şi o adevărai<l
paradă a ,portului.
Este deosebit de important de amintit, din aceste cercetări, asupra nedeil0r o c;lasificare a lor dtnpă ritualul determinat : nedeia leqcttă ele cultul viţei de vie şi nedeia legată
de cultul vegetaţiei şi al animalelor. Nedeile, lega (e de cultul viţ~i de vie sunt considerate „dionisiace româneşti, că-ci
marele popor al tra,cilora dat grecilor pe Dionisos cu serbă
rile lui atât de mari, legate de culttul viţei de vie, primăvarn
şi toamna". Cele leqate ele cultul vegetaţiei şi al animalelor
cuprind ritualuri şi practid care urmă-resc sporireia fertilităţii pămânlului Şi a animaleo:r, după cum urmează petrederea.
In dezvoltarea istorică a societăţii, desigur. aceste manifestări au marcat trepte şi forme diferite, importante, :ile
unor anumite elemente noi de viaţă, care, invitabil, le-au
influenţat.

172

__ !

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

Astfel, nedeeile pastorale de pe munţi, acele ,.adunări
în zile ele sărbătoare" sunt considerate de G. Vâlsan ca forme veichi şi că „prin vechime;a lor, prin caracterul
lor origina: şi .prin toate supozjţii1e pc care le sugeră aceste
sărbători ale munţiilor pot fi considerate drept una clin cele
mai importante probleme de geografie umană a Carpaţi.lor".
Dacă iniţa! conţinutul nedeii îl constituiau ritualul şi petre~cre,a, cum era şi firesc ,acestuia i s-a adăugat elementul
economic care - prin necesitate> - a.pare az:olo unde au Ioc,
periodi.c. aqlomerări umane. /\.lăturându-i-se acest e:ement.
nedeia a căµătat aspectul ele nedeie-târg şi, în acest stadiu,
co devine cu adevărat o manifestare de masă, lărgindu-şi
participarea colectivă. E de presupus că, în cea mai mare
parte, la nedeile de pe munţi se făcea comert cu animale.
Despre acestea se Citează: G. Vâlsan: „Pământul ro·
mânesc şi frumuseţile lui". Ion Canea: ,.. Vechile târguri-nedeie de pe culmile Carpaţilor" ; Florea Eorescu : "Târgul d 1 ~
pe muntele Găina"; Traian Mayer: „Aspede din munţii
Apuseni" ; Teofil T. şi George Candrea : „Românii din muntii Apuseni"; Tiberiu Morariu: „Viaţa pastorală în muntii
Roinei" şi Dragomir: „Din trncutul oierilor Marqinei clin
Sălişte şi comunele din jur" ş.a.~. In aceleiaşi studii se admite ş itârgul-nedeie. de data aceasta adăugându-i-se ele·
mentului eeonomic petrecerea care .caracterizează nedeia. '
In cursul dezvoltării so<;~.a~e sau produs disocieri, rămt'1nând u'neori fie numai nedeia, fie numai târgul.
Anterioare creştinismului, la apariţia târgului biseric:i
ia chiar p::izitie împotriv.a acestor manifestări. aşa cum arată
u.ne1le dintre cele mai vechi lucrări bisericeşti. care arc tot
gâ.ndul spre cân:tcce şi spre jocuri: „a.ce:ea n-are minte de
ajuns". cum glăsuieşte „Cazan~a" lui Varlaam. Sau: •. Nu t0
bucura de dulceţele lumii... şi a:e a·cestor dră;ceşti cântece.
lăutele şi fluierele şi pleznir-e3 palmelor şi viersurilor c'le
fără caJe şi netocmite. Au nu ştii, ticălo.ase, că acct">te.a toate
sunt sămânţa diavolului". amintind chiar: „Când vei trece
vămile. văzduhului. dracii îţi vor arăta' hârtia acc-e.1 întru
care au fost scrise cuvintele cele spurcate, cântările cele }urneşti şi fără de ruşine, jocurile şi săriturile ,râsurile, hohotiturilc'.
Această încercare de anatemiz.arc a folclorului nu şi-a
atins scopul nici în privinţa folclorului în 0encral şi nLc:i în
păstoreşti

173

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

ce priveşte nedeia căci. aşa cum menţionează G. Vâlsan
„nedeia avea atâta forţă şi o atât de înaltă ţinută morală,
încât biserica n-a şovăit să-i dea protc.c::ţia sa". 5
Imixtiunea bisericii s-a manifestat introducând în complexul nedeilor elemente de slujbă şi uneori intervenind ca
ziua de nedeie să ;,oincidă cu a hnamului bisericii, apărând
astfel nedeia-hram, sau hramul-nedeie, aşa cum au ajuns în
ultima \Teme. Bisrrica a reuşit. uneo.ri, să le coboare nedeile
de pe înălţimi, clar n-a pulut altora cu nimic fondu'. lor străvechi.
·
Elementul religios 11-a. fuzionat cu cel nccleic. ele acee.::i
apare foarte distinct şi numai alăturat aiestuia şi ca atare 5e
poatee face uşor disocierea lor. D2 altfel. chiar în vorbirc'a
uzua'.ă, această cl .osebire apare netă, hramul fiind considerat doar slujba Şi prnznicul de ]a biserică, iar nedeia, petre. cerea din după-ramia.za aceleiaşi zile.
Această iinixtiunc' a bisericii în fenomenul nedeie a fost
eronat ir;terprl'lată de unii cercetători care caută qen-czelcn r>dc'iCc' în prăzn uire.::i sfinţilor. Jn ·acest se-ns menţiunea lui
Nicephor Gregoraş, care călătoreşte în regiunea Slrumie3i
(1325-i326) şi uite scrie că ti1wri flăcăi şi fete s0 adunau la
ieşirea din' biserică pentru :.a juca şi cânta". trebuie irJLerpretată, aşa cum afirmă C. Bobul-eseu, că „petreceri!!' ce Ja
noi aşa-zisele nedei, în strânsă lc'q.ătură u1 hrarnuri c şi cu
prăznuin'a sfinţiJor. să nu fie o rămăşită o .1ceslor vremuri
Şi de împreună vieţuire". ci numai ca acn:wtare.1 rl
cătl"!'
bi5crică a acestui tiµ de nwnif('Stări mult mai \'echi şi mai
durabile şi care se impunc'1u bisericii.
Fiindcă î11 aria în care acest fe;10men folcloric-etnoqrafic:
s-a manifestat şi continuă să se manifeste din plin, Gorjul
intră în t0talitat(' . 1 sa şi mai ales că şi pe această latură îşi
are speciifntl ele necontestat am considerat util să urmărim
într-o zot„ă rc'slrânsă, aceea a JalEY;iului - o străveche şi
bogată vatră folc:orică unele aspecte:> caracteristice ak~
complexului nedeie, îndreptândL1-s2 alenţia spre acelea care
au rămas în af.=1ra cercetărilor de până azi, fără. pretenţia de
a Ie aborda exaustiv. Socotim util să prezE"nlăm aic.i .aprecierea pe care Ion Cdnea o făcea acum 40 ele ani asupra acestor petreci:-ri-nedei din Gorj : „Nicăieri nu se petrecea m~ii
bine ca în Gorj" şi restrâ1Jgând apoi aria : „şi _nicăieri in
Gorj mai bine ca la Runc" - c!eci pc Jaleş.
"
0

0
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Ne vom opri

111

primul rânci asupra unor clemente

ce

geneză nedcică Şi apoi vom încerca să privim felul în care
nejeia se înc:i.drcază· în tripticul specific vechilor obiceiuri

cu ritualul de pregătire, de trecere şi de încadrare. folosind
un<:1lc rezultate ale cerc:tării nedeilor din zona amintită.
Privind genezele nedcice, ipotez":t obârşiei religioase d
fost combătută pe baza anlcriorităţii istorice a nedeii şi prin
existenta nedeilor 'în s:ttc fără biserici ca şi pc locuri înalte,
în afara satului. Dacă o asemcnr ! arqumentare ar mai putea fi pusă sub. semnul întrebării, în boqata tradiţie de pe Jaleş. persistă însă încă unelP. mârturii incontestabile care clo~
vedesc că nc<leilc îşi au qcnL'Z.rJ ·în acee: timpuri. când om~1 I
ve::ic încă enigme în fenomer;elc naturii, când .'lrs de soarc.
hătut ele ploi fulqc:rat de trăz.net. at1cat de' fiarc. ros de
boli, în-:-erca un pas spre descătuşare printr-o multiturlinc
d0 practici magice considerai'", ca fiind încărcate cu reale atribu\e benefice.
Printre aceste practici se urmăresc, pc dc- o parte, înlă
turare1 forţelor malefr:e şi, pe de alta, captarea celor be·
n1eficc.
Rezultatul acestor practici - totdea.una pozitiv - măr
turie de preţ a optimism ul ni rom<înes.c · - avea c..1 final· bucuria izbânzii manifestată plcnar. şi obşt'"'l>c totod;:1 tă în joc
şi cânt.
In satul Sănăteşti. hramul-nc-deie de azi, oare are loc·
anual la 18 ianuaric - dată fixă, poartă numele rle ~Ciu
mele" şi, în tradiţia locală, îş iarc următo·area exp!icatic pe
care o redăm aşa cum ·a fost înreqistrată ele la un bătrâ1:. 6
„Odată. de mult, câncl satul era la neclei0. bcîntu;„1 aici,
la noi o ciumă cnmplitil. mur0au oameni. mur· . . :.111 vitr„ ('., c;?;J
srn::ie de ciumă, mui<~rile au făcut o momi-Îi" d0 -::âr"c or rt,t
una ciupagul, alta poale:e şi cărilaşa. altelc or venit ·cică
cu oprege,· cu brâu, cu bră'ciri. cu vestă. cu cârpă luaqă. şi-Lir
înbrăcat-o.

Oamenii, adică bărbaţii or făcut un tron (coşciuq). apoi
or adus un brad. Or pus-o într-ur: pat ,i-or cântat „zorile" 5i
din,nuntru şi de-afară i-or·făcut colah rlc şumină Î"Or pu>
ban. pieptene şi cuţit în tron, cum se pune la oricc mor!.
şiaooi. după cc or afumat tro1rnl cu do.uă fuioare rl<1 cânepă
aşezate în .curmeziş şi l-or frecat cu căţei de usluroi. au
pus-o în tron.
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Şi apoi cic-o plecat clupă ea tot satul, cu mic cu mar2,
de tot, de urla câinii a pustiu şi a mers clupă tron cântându-se muierile. fiecare după cine-i murise, or urcat a~ dealul spre apus şi or mers tot aşa pân-dinco.:o de „Bolovan"
(hotaru ld~ vest al satului). unde patru gropaşi făcuscr.'i
groapă de qouă palme de adânsă şi or îngropat-o e,a pe un
mort adevărat. Şi am mai auzit şi eu de L1 bătrâni că. pentru ca să nu se mai întoarcă. în c&z că v.a ieşi, or făcut o
spăriet)are din doi pari încru~::işaţi, pe care au p.us o cămaşă
albă şi în vârful ci o căciulă. Când toţi or plecat înapoi. o
bătrână. nu mai ştiu din al cui neam era, şi care purtase ulceaua cu tămâie (desigur, bătrâna .care trebuia să efedueze
ultimul c.~t din practica maqică). a făcut nişte semne pe. ţă
râna mortului clar nu ştium cum, şi apoi a dat cu oala în pă
mânt zicând :
„Praful şi cenuşa sii. s-aleagă de tine!
Când şi-o aduna oal<:1 ciob cu ciob.
'Tmx:i. să mai poţi veni şi tu, ciumă, Ia Ioc".
Şi am mai auzit. tot demll'.t, că după aia. s-o încins, n~·n0
joc Şi cântec, oamenii bucuroşi că scă1paseră ele ciumă, şi.
cică ar fi fă·.cut petrecere mare, că de atunci îi nedeia asta
şi de-ai.a îi zice' a5a, clar tot se m.a.i spunea că se făH~a sus,
in poiana din deal".
Desigur, petrecerca începută şi repetată a;poi pc clc1l :i
fost coborâtă în sat.
Pr.actica ac.erasta în lcqăură cu teama ele molimă şi, in
sPecial. de ciumă e cunoscută, în unele Jocuri. sub numc:r~
de ciumarcă, identifkată şi în \'rco 15 s„:i.te din _iud-eţuI MPhedinţi, care cuprindea o masă strict cte post, pe grupe de
case, şi se termina cu o horă. cle-sfăşuran:>.a având Ioc numni
vinerea. La Sănăteşti-Gorj, deşi motiVil..11 de qeneză c acel.:i.c;;i.
ma.nifestarea îmbracă o formă mai amplă. mai comp·lexă, evoluând în nedeie.
Trebuie menţionat că nu e vorba nid de acea „Pom.'lnil
a ciumii" practicată în zonele bănăţene în cazul dec:.arării
pestei avkole. Unele elemente de amănunt SW1t edifkatoare.
In cazul „Ciumărcii", pr.actica maqică avea următorul
co~ţinut: „Când ba.ala er.a în toi·. se adunau nouă femei• şi,
în noaptea de _joi spre vineri, fă.ceau o cămaşă cusută din
pânză de cânepă. Până la ziuă trebuia terminată şi îmbrăcată
pentru câteva minute. de fic.car-e teme.ie care lucrase l·a ea.
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Vinerea, în noaptea căreia se făcea acest lucru. rămânea de
aci înainte „ Vinerea c uslujbă pentru ciumă", aŞa cum se
prq.ctica în. Cojmăneşti şi Pi tul.aşi, din zona Băii-de-Aramă. 7
In practica magică di.n „pomana ciumii", din Banat, numită Şi „Baba Ca1ea", 8 fiecare femeie pregăteşte ceva de
.mâncare Şi băutură şi sătenii. 1prin contribuţie bănească,
curţ1.pără îmbrăcăminte nouă celei mai sărncc fete din sat.
Femeile, cu fata frumos gătită. aştern bucatele pe malul
nării, unde are loc practica magică prin tămâiere. cu rostirea formulei: „Să ife lui Zîna Maică (Baba Gale.a.). să meargă în pădure>, la Dun~re. şi prin drum să nu .mai mănânce c::>.piii noştri, să mănânce mâncarna noastr-ă. ce i-am dat de pomană.".
· ·
· ·
·
. Ritu) de comlJ.atePe a dumei' este atristat la noi de arhiopis.c:opul Marcus Bandiuus, citat de V.A. Urechea. în „Co·
dex Bandinus" (Academia Română, 1895 .. pag. 58), arhiepiscop pr:ezcn t la 1646 la o asemenea ceremonie în satul Lucă
ceşti. ,Despre ? cămaşă a ~iumei vorbeşte şi Anton Maria del
Chiaro Şi \j. Pacală în· „Monografia comunei Răşinari". I
Chiar() şi V. Pacală în .,Monoqrafia comunei Răşinari". ln,
Oltenia şi 't-.1untPnia )Ila iapare ·şi. cu numele de "cămaşa de

Du-

izbândă".

'La .Gorj, v.orhind de „Zâna Jaleşu'.ui" ac~,astă practică
altoit, pare-se, pe fondul străvechi fil petrecerilor de pe înălţimi.· evoluâi1d în nedeie.
In Ru·Ku. sat V(\':in cu Sănăteştii, nedeia. „ghermanului, tot cn dată fixă - 12 mai - nedeie de amploare din zoll ·"l amintită - dupa tradiţie. îşi al"e geneza în faptul că „acu'
două sau' mai multe sute de anL cum spuneau bătrânii, în
ziua de 12 mai a bătut 'piatra (grindina) aşa de ta.re, încât a
'distrus totu'I şi lufne.3 din Runc a ,'.ua(ziua rnspectivă ca zi de
'praznic, pentru tot s.1 tul; ca să nu se mai întâmple niciodată
o aşa nenorocire" 9 şi se întâ:nesie cu neamurile în casă unde
stau la masă şi apoi în zăvoi. la horă, pâ,nă se.ara.
In ·acest de-al ctoile.1 caz, qeneza stă tot în ritualul me nit să ·pună capăt a':tiunii unor forţe malefice, a:cel praznic
fiind cons'.clerat capabil să aducă Slaţiul acestor forţe spre a
nu se mai putea dezlănţui, spirituaJizându~se apoi în fenomenul nedeie
In aceeaşi zonă, un element de geneză ned.ekă îl constituie un rHual al fecundităţii. Suntem îndreptăţiţi pentru această afirmaţie, în p.rimq lrând, prin desfăşurarea acestor
magică s~a
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petreceri pe înălţimi. în special la începutul primăverii, când
sevele st.au gata să irumpă şi nu ţin se.amă de hnamu! propriu~zis, iar prezenta biseriicii apare ca un adaos tardiv şi
superfluu.
O trecere în revistă a progr.amului a.·cestor nedei de. primăvară e rele.vantă. In aceea.şi săptămână, care, în ultima
vreme coincide cu prima de după Paşti, au loc -următoarele
nedei: luni, la Brăditeni, marţi. l:a Dobriţa, miercuri, la Aroani, joi, la Bâ'.ta vinerU la Bota-Dobriţa, sâmbătă, la Peşti
ş:rni şi ·duminică, la Suseni şi Rasova. ·
Tot primăvara, la Runcu. fo ultima decadă a lui martie,
era o altă nedeie care n-a coborât „din deal". ca Şi cea de
la Mironosiţe, din Sănăteştl, cea de la Câmpofeni şi Arcani,
din 23 a•oriHe. od::i.tă cu „Nă;proml". Deşi satele re~pective au
hr·amul în alte zile, petrecerea cu adevărat nedekă este la
datel~ de mai sus.
Se poate face observaţie asuipra unor modificări intervenite în programă determinate de o situaţie economică. Cu
clistruqerea . viei româneşti de pe d_ealurile' câJJll!>OfenHor şi
arcanilor de căt·re filoxeră. odată cu începutul plantării viei
direct pro0du-::ătoare pe dealrurile din nordul zonei, nedeile se
concentrează spre nord, cu partidparea. satelor din sud şi,
cânj cultura viţei noi se extinde şi în jos,· satele revin la
nedeia satului respectiv, pă1Strând însă aceeaşi dată cu a satt:>Jor de nord.
Toate aceste .nedei au elemente comune pre~nant manifestate în faptul că toate se desfăşoară pe de.al. Aco:o se
pregăteşte mâncarea pentru praznic în trecut. berbeci
fripţi haidm::eşti - , acolo vin invitaţi' neamul, a•colo are loc
masa şi se desfă.<;oară şi hora comună la care p·articipă toate
satelP. vecine. Biserica apare do·ar prin trecerea preotului pe
la pivniţă şi efectuarea une imici „sfinţiri". oq prin „colindatul" dealurilor cu ste.agurile,
E de menti·onat faptul că. la praznicul de la pivniţă (pc
care fiecare gospodărie din sat o avea în deal). se înâlneşte
„neamul". acea .~celulă de bază a colectivităţii săteşti" iar
~a horă mJanifestarea îmbracă nu numai agpectul participă
rii colective a satului, ci şi al unei întâlniri inte.rsăteşti de
vecinătate.

In satul Câmpofeni persistă încă reminisicente ale unui
vechi obicei numit „Homanul", d ela n.umele ~oca! al plantei
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„iarba mare", obicei care pare să păstreze urmele unui ritual

al

fe.cundităţii.

Iată-l sumar, în relatarea despre „Homan", de acum cinci
ani, a unui octogena.r din Câmpofeni : „In noapte.a de joi spre
vineri, după lă.5'!.tul postului de brânză, băi~ţii şi fetele merq
tocmai sus. J.a Teiu-r;a.lt (punctul de cea mai mare altitudine
de pe dealu· Câmpofcnilor). Mergeau întâi câţiva şi făceau
focul şi aooi huhurcz.1u de răsuna peste toată valea noastr."i.
De acolo ve~!Nm fo-cul şi-n dealu,'. Stroieştilor, că şi ei îl fă-
ceau. Şi apoi urc.au şi băieţii. şi fetele, şi bătrânii, mai ales
ai cu fete. Aduceam mâncar2 şi băutură, întindeam masa la
foc şi-n::epe,au jocul şi cânte-eul şi ţinea de sara până dimineia.\a.
Ăi bătrâni luau de jos, din sat. într-un să-cui, qunoi şi-1
puneau lânqă un buştean de vie şi ziceau : „Crească vita
dea.ului I cât-naltul qorunului ". Şi, ce era mai frumos: hă
ietii şi fetele căutau de-cu-seară fieoare. Jocul unde era un
homan şi fă.-:e.J.U semn în jurul lui. Până la ziuă, înainte ca
păsările cerului să t:·e-acă peste locul .1leis, fi&"1re fată arunca în groapă pâine şi sare şi zicea aşa :
"Iarbă mare, doamnă
îţi dau pâine şi
să-mi dai cosiţă

Eu
Tu

mare.
sare,
mare!"

Uneori cu acla:)sul:
„Până-n luna mai,
Cât coada de vătrai".
Această rădădnă era fiartă în apă şi se spăla pe cap în
noaptea ele vineri spre - sâmbătă.
ln obicei persistă Şi unele elcment· ne<lcice. evidente
în unele formulE'. c::i.re demonstrează - aşa cum vom arăta
mai departe - una din funcţiile sociale ale nedeii. pregătin:'a
pentru înjghebarea vieţii de familie, pentru căsătdria ut,or
tineri. Astfel, băieţii şi fetele care se hotărăsc pentru aceasta,
în dimineaţa „H0m::i.:rnlui", rostesc invo,caţia:
0

„Iarbă mare, doamnă mare,
Cum ţii tu la codru
Şi codrul l,a tine,
Cum ţii tu la văi
Şi văile ]a tine,

179
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

Cum ţii tu la munţi
munţii la tine.
Aşa să nu pot trăi cu fără el (ea)
Şi să nu poată trăi c; (ca) fără· mine"'.
Şi

Practica .aceasta magică şi formula ce-o însoţeşte reledin plin concepţia sănătoasă că viaţa familială ce urmează să se întemeieze trebui<' să se bazeze pe legături. de
• tăria celor care există în natura în::onjurătoare. ca şi credinţa că P.rin practka ace.asta magică
trainicHe legături
existente în natură sunt silite să treacă şi în viata de familie. Folcloric, treccreae de le. o perioadă de stagnare a
vegetaţiei Ia o ·perioadă de fecunditate apare astfel
corelată s'.rângent cu perioada de trecere de la viaţa de feciorie
la cea de fa~ilie şi este pre.:•edată de petrecerea ne::lei<.:ă.
Cu timpul, rit·ualul acesta al fecundităţii s-a restrâns, a fost
abandanat. păstrându-se doar obiceiul jocului, a} cântecu. lui, cara.cteristice manifeestărilor nedeice recente.
De ·altfel, alte elemente nedeice vin să confirme suficient încadarea chiar a nedeii ca fenomen complex, în trip- ·
ticul ca!"acteristk al obiceiurilor noastre, aşa oum c cunoscut: pregătirea pentru o nouă etapă. trecerea şi apoi încadr·area în noua formă.
In acest sens. nedeia nu tiebuie privită ca un fapt etnografico~foklork numai cu aspectele „de faţă"' şi numai in
ziua de petrecere. ci pe o întindere mai vastă, surprinzând
şi elemente ce determină „fata"', ca şi î.n timp, pc o întindere situată înainte şi după, în care participanţii,
cărora
Ie-am sous actori nedeici, se găsesc puternic anqajati, fiindcă nedeia, ca manifestare co.Jectivă, are o funcţie so.cială
coin'piexă. ·
In primul rând, este prilej de cunoaştere. ca şi de definitivare a legăturilor din~re tinerii ce se hotărăsc să întemeieze o familie, de realizare a înrndrării în neam şi. în
obştea sătească a acestei celule sociale noi. Acest ţel e materializat prin expresia des întâlnită ca răspuns la întrebare : „Merqem să vedem (în sens de cunoaştere) şi să ne
alegeem o fată I ~au un flăcău".
De aceea pregătirea pentrn nedeie cuprinde o serie întreagă de elemente, unele rămăşiţe ale unui vechi şi complex ritual, consemn.:1le încă Yigiuros ele tradiţie.
vă
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Astfel, pregătirea materială este îndreptată spre ţinuUi.
Fata care apărea ·1a nedeie cu scopul de a-şi· determina ale-'
sul ca s-o îndrăgească Şi s-o accepte ca tovarăşi de viaţă
ţinea neapărat să apară cu ceva nou : cămaşă cu răuri deosebite, necunoscute încă ele· nimeni ; la fel cu opregele sau
vâlnicul; toate elementele de îmbrăcăminte trebuiau
să
surprindă prin noutatea lor, atât ca motive cât şi ca realizare artistică. ln această pregătire nedeică trebuie văzută.
explicaţia varietăţii motive;or de pe costumele
femeieşti
din Gorj ca şi înalta măiestrie artistică la care au ajuns·
şi care merită un studiu atent.
După relatările bătrânilor, aceste costume se păstrau în
„lada de ţinut", frumos îmbetite şi având între. ele busuioc
şi sânziene 10 flori recoltate numai în ziua de 24 iunie, uscate la umbră, în. mănunchi, şi aşezate între „îmbe.titurile
ţoalelor bune", de unde nu se scoteau decât la nedeie sau
pentru reînnoire în anul următor.
Sensul acestei practici er·a ca· fata sau tânărul să. apară .
în nedeie cu aceeaşi forţă atractivă cu care câmpul înflorit
ne uimeşt~ în ziua sânzieneelor.
De asement',a, fa.ta pregăt·eşte batista, purtând la cingă
toare sau în mână, pentru a o lăsa „furată" c<l se:'mn al tnţelegerii depline ,cu flăcăul. înddigit.
„Gătitul" pentru nedeie, care constituie grija de căpe
tenie pentru aşa-zisul „ieşit irt lume", impune toată atenti<l
$1 e d~Sfăşurată în acest sens toată ar.ta împodobirii cu „văr
văricuri"JL Dacă maina ihsistă totdeauna .pentru tln încins
ireproşabil prin decenţă, fota . trebuie să aibă qrijă să asigure o fixare teme.inică, cu băicri trainice, a poalelor şi opregelor în ,jurul mijlocului. fiindcă brăcirile rămâr,eau, de<;ii
înfăşurate în jurul mijlocului, simplu elemei1t de, podoabă,
uşor de desfăcut când„ după hora de nedeie, în
hârjoana
efectivă, ~e lasă deschisă de fiăcăul care i le ia ca semn al
legăturii sufleteşti de nedesfiicut. ·
Fata, de altfel, când flăcăul a .pus mâna pe capătul brticirilor, se învârte ca să se desfacă iute. Cazul când un flă
cău i-a luat unei fete. brăcirile la nedeiee şi nu s-a căsăto
rit cu ea constituie o raritate, comentată cu asprime ele o.pinia satului: „1-'a luat brăcinile-n nedeie„ .. şi n-a
mai
luaf-o".
I
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Pregătirea spirituală" pentru nedeie cu.prinde un ritual
de descântec de la care nu se da înapoi nici o bătrână aproape, considerându-l ca un act benefic. Poate tocmai datorită acestui fa'.pt descântecele de dragoste, „descântecele
pentru nedeie". din zona Jaleşului păstrate încă. prezintă
o akătuire poetică de îna:tă niăiestrie artistkă. In ge!)eraJ,
textele ur;wr asemenea descântece sunt invocaţii că.tre natură, cerându-i să reverse asupra tânărului (tinerei)
cele
mai de preţ podoabe ale sale. Iată {raqmente
dintr-unul
pentru tânăr :
„Mă suii în dealul cu dorul",
Tinde Lnfloare bujorul,
De trei ori fluierai,
Toate dragostele lie chemai
Şi pe toate .Ie adunai
De pe toate florile,
De pe toate colnicele,
De pe toţi copiii.
· De pe toţi mieii,
In asta <ipă le băgai
Si pe (culareş îl spălai,
Ca 'să fle
Frumos,
-~
Drăgostos.

Ca lucenfărul luminos.
Când prin fete-o trece
La el să alerge
Ca apa-ia valuri,
Ca vântu-n furtună,
Fata cea mai frumoasă.
A măi drăgăstoasă,
Pe el să-l alooqă
Pentru viaţa-ntreagă !" 12
Iată acurn un fragment dintr-o splendidă invo.caţie că
tre Soare, pentru .a împodobi fato, care la nevoie trebuie
să fie aleasă :

„Tu soare, sfânt Soare,
Cu trei mii de răzişoare.
Dă-mi şi mie (cutare) îşi spune numele)
trei răzişoare,
182
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Cu una .s·ă mă îmbrac
Gu una să mă încalţ.
Una să mi-o pun pe cap,
Cu ele la lume să plec
Şi să mă ar~.t

Cum lumini tu, Soare,
Cu razele tale
Pe,ste toate dealurile,
Peste toate văile,
Mai frumos şi mai- luminos
Să Jumin eu ... (cutare)
Peste toată lumea,
Peste toţi tinerii,
Peste toţi bătrânii, ,
Şi mai întâi
Peste scrisul. meu ursat
Pe cale la mine îndreptat
Să nu mai stea
Pân' să vină să mă ia"
Ex:presia de mai sus „la lume să ies" are sensul de
'liprlmă apariţie
fetei la manifestările colective, nedeice

a

când devine cunoscută de neamurile flă·căului. de obştea satului". „Ieşitul la lume" trebuie să fie - după sănătoasa
opinie a obştei săteşti - numai la vârsta aptă pentru căsă
torie. de unde şi reversul : "A sc-0s-o prea devreme la lume".
ln timpul nedeii au loc. cw10aşetrna şi ___:_ ca rezult1t „plăcutul" cum zic bătrânii - între tineri. Semnul major al acestui „plăcut" î:l conslituie intrarea împreună în
horă, culminând cu „luarea înainte" a horei de către flă
cău.

In acest moment. neamul, atât .al fetei cât şi al băiatu
lui, ca unitate sodală, îşi manifestă adeziunea prin · încadrarea imediată în horă, ~ca senin al primirii binevoitoare
în sânul său şi ca o speranţă nouă şi o creştere de putere
prin noua celulă familială.
In acelaşi timp, şi în continuare, în jurul horei are. loc
o vie activitate : opinia comentează. interpretează, părinţii
culeg informaţii şi de la binevoitori şi de la răuvoitori . c:a
să ştie cum zic ei - tot". Dacă aceastâ informare viza
1
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a/larea zestrei materiale. nli este tna1 ptitîn adevărat că insistenţa părea mai accentuată pentru zestrea fizică (sănăta
tea) ~ intresându-se de neam din moşi strămoşi ca şi
zestrea morală (hărnicia şi comportamentu1). căutând să afle cu cime din neam seamănă mai mult.
.
După hdra din nedeie, flăcăul şi fala rămân
apropiaţi.
.flăcăul având grija ca destul de discret - să-i ia brăci
rile şi fata să-i ofere batista, flă-căul însoţind gestul de una
di·n întrebările: ,1E bine când aştepţi 7" sau: „Când să vin
fo ~ţit ?"' ori chiar ·categorie: „Vezi că în ziua (cutare) vin
în peţit !".
Nunta Vine, astfel cu ceremonialul ei. ca o fază de trecere d~isivă, desiivârşind juridic şi ritual ·această preg<l·
tire pentru trecerea într-o formă nouă de viată, iar încadrareae în ac~astă formă nouă este consfinţită· şi
nedeie
prirt hora „tinerilor" din prima nedeie ele după nuntă. horă
la care neamul, mărit a.cum prin încuscrire. participă la afirmarea lui prin imprimarea unui aspe.ct de măreţie horii
tittedlbr, horă rn.r~ trebuie să impună admiraţia
între.gii
11edei. Această horă, mai prncis -această ediţie a nedeii ră
mâne în viaţa familiei 'noi un moment memorabil.
Oeşi aceste manifestări necleicc primare, să le spunem
aşa, pe parcursul dezvoltăriî istorice au fost insistent asaI
tate de influeinţa de natură rf'.1 igioasă, ele s-au menţinut h
ţniritatea lor, prin aspectul prin excelenţă festiv, rămânând
acele eşi manifestări majore de masă, cu as,pedc variate de
joc, de cântec deţinută toate ţintind realizarea superlativului: •Jsă te îmbraci ca la nedeie". „Să-ţi cânte lăutarii ca la
nedeie", ;,Să joci ca la nedeie", „Să fii cum a fost (cutare.) la nedeie".
.
· Aşa cum unele formule magice au fost mereu şlefuite
devenind mereu ~~ontemporane şi cvoluâncl astfel în poezii.
şi cântece de mare desăvârşire Şi frumuseţe. h fe: şi vechile ritualuri de fecunditatE' şi de luptă împotriva forţelor
malofi'ce, e'.emente de qeneză nedeică, au devenit manifestări etnografico-folclorice de masă, în care sufletul marelui
anonim a strălucit din plin, şi în cântecul. creat cu aceaslil
ocazie. şi-n horă nouă, ca şi în costumul mereu sporit în
frumuseţe, din vreme ui.tată şi până în zilele noastre. Aci
S-•au pus temelii pentru familii pline de sănătate fizică şi
184
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moraÎ~. aci neamul s-a simtit înflorir;d şi. obştea

săteascli

trăind

momente de î:nallă elevaţie spiritua~ă .. · ·
Ca rezultate concrete· sp~cifice.·expresii folclorice,··· ale
acestGr manifestări, pot fi menţioniate în· zona amintită : hu-.
hurezătura aceea chemare specifkă vă.ii Jaleşului. :aso·
mănăf.'.)are chemării de . bucium cec răsună.· pe alte . înălţimi
carpatiH-e. „aulita de pe J-aleş" , - cu
acel
caractEristic .
„ălă-uă, ălă-uă, băi!", şi apoi. cântecul de cleaJ a-l cărui
melps îşi aşteaptă încă cercetătorii.
Tex-tul poetic al ace9tor câ.ritece aduce în prim plan lP·
gătura dintre viiaţa oamenilor de
aci Şi înă]ţimea dealurilor, î1:;cepând cu dragostf'.'a tinereţii, continuând cu ··inerentele necazuri clin lupta vieţii, până La regretul din anii bă
trâneţii.

Dragostea dintre tineri se ţese aci : .
„Sus. -pe dealul înflorit,
Unde găsii c!Grul adormit
Pe-o pală de fâ.n cosit",
natura dealului luând parte la dragostea ce se tnfiripă
inimile celor tineri '.

în.

„Mândră, de drngostea noastră
A-nflorit doi pomi h1 coastă"

Atun::i când anh aştern plumb pe vigoarea de altă dată,
regretul :

răsună

„Fire-al naibii cl·e clr:>.al,
Când eram tânăr vârjart,
Te suiam, te coboram,
Nici-a grijă rtu aveam",
Şi-acum:

„Nu ştiu : dealul s-a lungit
Ori eu am îmbătrâr;it,
Că îl sui cu hodinele
Şi-l·d::ru jos cu minciunele".··
Nedeile au constituit, veacuri in ·şir, stimulentul cate 1
dus. atât.Ja"crearea boqatei comoi,i folcJorice specifice' z.O·
nei, cât şi la crearea costumului PCipular, de .. .o im'presionap185
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tă varietate ~n privinţa motivelor - nu găseşte două la fel
- şi înalte.i realizări artistice.
Aportul major al nedeilor constă în mod deosebit
în
crearea acelei solidarităţi săteşti şi intersMeşti, prin care
neamul nostru a înfruntat vitregiile veacurilor.
Nedeile coboară, aSJtfol, în nemea noastră, trecând printr-o vârstă de nouă ori milenară, cu o grea
încărcătură
etnografico-folclorică şi, în această scumpă „ladă de
zestre", găsim nu numai obiective ale cercetării, ci şi un ne.întrecut material care ar putea fi valorificat în spectacolele
unităţilor noastre cultura:e.
Organizare.a a.celor festivaluri ale cântecului
jocului
şi portului popular în localităţile de bogată şi veche tradiţie nedeiică, e o măsură lăudabilă. Ea trebuie aprofundată în
sensul de a dezgropa acele sensuri folclorice ne.descifrate
lqs!, considerând aceasta ca o sarcină de seamă a căminului
cultural şi celofllalte ~nstituţii pentru· cultură şi artă
din
judeţul nostru.
Spre aceasta pare să ne vină, de peste ani, un stăruitor
indemn al marelui Eminescu care, în peregrinările-i lungi
pe meleagurile ţării, a cunoscut şi aceste petre.ceri popuJ.are:
„Nu pierd niciodată ocazia de a lua parte la petrecerile
populare. Ca un prieten pasioona't al poporului, când acesta
se ·adw1ă în masă, simt că sunt o parte a totaHtăţii. E ceva
dumnezeiesc în Cl(cest senliment. aşa că orice serbare a poporului mi se pa.re o serbare sufle.tească„. Din feţele cele
vesele sau de o tristeţe ascunsă, clin mersul vioi sau obosit,
din legănarea. şi din gesturile diferite. cite:sic biografiile unor oameni fără nume. dar nimeni nu va putea înţelege pc
cei renumiţi, fără să fi simţit vreodată pe aceşti necunos~ţ~.

NOTE:
P. Cvmărnescu. ,,.Sensuri adânci ale folciOTulUi ~escif.rate", Scân"
te;ia ln febr, 1967.
2 AuTelian Popescu: Cuvânt înainte La· .Nedeile". de V. Cărăbiş, Casa regională a creaţiei populare Craiova, 1966.
• Pr. D. Buzatu., în rev. „Mitropolia Olteniei". nr. 5--6, uag. 428W, CraioV'<\. 1964.
1
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4 C.Î. Bobulescu .. Lăutari şi hori pe pictura bisericilor noastre".
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s Radu Dan, „Practici magice în comuna Svinita", in Etf10ir5 fie
folclor~ nr.
5 /11970, pag. 4!17-t2J.
» Relatarea
iu

învăţătorului

pen.sionar Spiridon P0pescu -

Sânziiiene - flori care cresc în fâneaţă şi cue '.'ie.
ziua de 'M iunie. fiind uscate şi puse între ţoale.

11 Vărvăr:curi
12

:şi

Runcu.
recoltează

: toate elementele de podoabă ca anexe ale
popular.
De la Maria Coiculescu. 62 ani. din Arcani.

in

portului
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"Cultura· p0p'u1ară tradiţională în zori a
Novaci
VINTILA MIHAILESCU

1ntr-o primă aproximare, folosind tehnicile şi ml?lode:e
moderne ale cercetării etnologice într-o perspectivă mai largă, antropologică, au fost urmărite câteva capitole de cultură populară tradiţională în contemporaneitate, actuala fază
a cercetărilor de teren constituind preliminarii pentru
o
documentare tehnică a unui viitor muzeu al culturii pastorale româneşti. „Zona" Novaci este reprezentativă din acest punct de vedere pentru judeţul Gorj şi aci au şi fost
întreprinse prime:c cercetări folclorice şi etnografi.cc.
Dacă uneltele şi tehnicile ck lucru dau mărturie pentrn
viaţa materială a unei colectivităţi, constituind cultura materială a acesteia, nu mai puţin importante sunt credinţele
obiceiurile, muzica, dansul şi literatura populară care a>
cătuiesc cultura spirituală. cca care face ca o colectivitate
umană să se cîistingă\ de alta. cea care dă culoare şi sens
şi creează marca inconfunclabilitătii un"Ci etnii, a unui popor,
a unei naţiuni. Ea este atestatul care dă dreptul. la existenţă, izvorul şi posibilitatea .ele fiinţare istorică a um!-i oopor.
O tehnică materială (cultura etnografică) se poate regăsi
într-o arie geografică şi temporală care cuprinde existente
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etnice diferite, dat fiin,d modul d-c ·acţionare asupra naturii,
care, în oriee. sodetate umană nu este. in esenţă .diferit,
la qrade de dezvoltare istorică similan~ sau echivalente:
cuHura folclorică ·este spedfică unei existenţe etnice uni~%~.
chiar dacă teme şi moth1e culturale pot fi întâlnite la m3i
multc> popoare. 'Căci nu atât existenta acestora cât· modul
lor de articulare, sau altfel s:;:ms<·modu! de: r::ipo.rtare al: diferitel::>r cok:::tivităţj umane la ele a~;::ăluipsc spcdfioit<;1.le:1
une~ culturi şi a unui popor.
Desigur că. pc do altă p1rte. există şi o paracliqltlă culturală primară. UJ1 strat· fenomeno'.oqic primar al co'nştii1:i
toi populare ( popor<ll1e) ?). care se referă Ia „forme· subiective originare prin ·.:are o grupmc umană îşi
organizoază
expericnta spaţială şi temporală în sisteme unit:i.re structn··
rate". Aceste form"' subiective ale unităţii h.:1nii. forme ·primare de raportare h univers, în aria noastră culturală, c1
şi aiurea unde a pd.r, su 1; l I C'qa t0 do sod·etătile ţărăneşti curo.pene care au adus până în epoca noastră Viziuni, si]TIQOluri şi motive comune universurilor simbolice din· protoistorie.1 Dar orice tip etnic de conştiinţă colectivă structurc1zi:i
original a-.::este motive. „structurare care dczvă:uio S'Jluţiil."
proprii unei grupări umane î:n ceea· ce priveşte probl~ma
unităţii subiective a fiintei (existenţa şi experienţa sau deven'rea)".z De la aceste premize Şi raţiuni. deci· nu in.tâmplător, cm considerat C3 necesară investiqarea unor c:apitol0
imr;ortantc clin cultura folclorică ca obic".iurile din ·. cicl\.1
familial (naştere. nuntă, moarte). rcprezeentări desp:·c boil]ă
şi cl~mente de etr~oi.:i.trie. reprezentări ale timpului săx
bători'.c şi obiceiuplc calendaristice.
„Zona" Novaciu:ui prezinte avantajul unui Jal;oralor
„in vivo", în sensul că aci coexistă două popuL1ţii 'distin"tc: „pământenii" (qorjeni), aqricultori, şi „ungurenii" (el"'
oriqine ardelenP,ască). păstori.. Se poate urmări în paralel
cultura fo!clork:ă a celor· două poouhtii si·tlii3.!,ie de inl'etes
deosebH pentru specialist. şi cu urmări fructuo·ase ît1 ·ceea
ce priveşt0 şi departajarea şi c1es,crierca· unei culturi de ţ[p
pastoral. Imp-i.caţiile sunt extrem ele' elocvente şi în privinţa modului de CXiStE'nţă <l culturii tracliţional·c. În carP SC
pot observa diferenţieri sau împrumuturi, adaptări si schimburi. uni voce sau reciproce, acceptări cte credinţe, obicC'.
iuri, t~me şi motive ele la o populaţie la uita.
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Demne de int~res, Şi deCj de luat în seamă în cerce·tare şi de aici înainte, ni se par unele ipoteze, gândite de
Traian Herseni.:1 Densuşianu a interpretat vârsta pastorală a
societăţii noastre Cd o conditie şi un mediu unic ale naştc>
rii folclorului românesc. T. Herseni ince~rcă să dovedească
că. corect este să vorbim despir:- o origine pa.sto-ral-agrară
$i nu numai pastorală. A.şa cum a demonstrat, „problema
raporturilor dintre unităţile pastorale şi cele agrare
este
esenţială pentru înţelegerea şi explicarea vieţii
po puhre
române din trecut şi a culturii ţărăneşti din prezent 14 . După :părerea sa. rolul păstorilor in cultura populară nu a fo<;t
numai acela de creatori ai celo1· mai înalte aspecte ale culturii etnke, dar şi de agenţi de răspândire şi deci de unitate spirituală a poporului român. Ciobanii au putut fi, prin
specificul transhumanţei, şi purtători de noutăţi culturale
prin satele româneşti.
Afirmând că poporul nostru a rezultat din contopirea
mai multor elemente e,tnice dintre care unele pastor.:ile, altele agricole, (până azi• am avut regiuni preponderent pastorale şi prepo.nderent agrare - muntenii şi ţăranii, ungurenii şi „golanii", mocanii Şi cojainii, etc) autorul a înce1·t:a.t să demonstreze justeţea .tezelor sale pe observaţii
şi
fapte grupate în mai multe categorii mari : qenul de viaţă,
biologic, economic social diferit ; din condiţiile generale df'
viaţă, în care natura ocupaţiilor îi departajează apar firesc
deosebiri în. structura spirituală şi în manifestările sociale
cule lor. Una dintre cele mai puternice deosebiri îr; tre tipul
păstorului şi cel al agricultorului stă în viziunea spaţiului
şi a timpului etnic. Vom ci ta rezumând din carac.teristicile
acestora, pentru pregnanta formulărilor şi pentru utilit.3t:-a
actuală pentru cercetarea de viitor :
„ Viziur.e„3 etnică
·al unor experieU1ţe adesea milC'nare, cristalizate în tradiţie14„. ,,î.n această viziune, spa~iul fizic (gol şi amorf)
sau
spaţiul geografic (obiectiv şi indiferent) este înlocuit cu un
spaţiu reliefaţ de elemente selecţiona te utilitiar, valorific a t0
antropologic, im,agin.ate magic sau mitologic, contopite în tr-o unitate organică 14 , pentru păstor. spaţiul este o lume
în care se mişcă; în ('] păstoru] nu migrează pentru că acesta este spaţiul său „profesional 14 ; eI dă libertate de miŞ
care, vari:1ţie vizuală şi incită la iniţiativă. Cel agrar es'e
„cclular 14 , uniform şi rutinat.
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Timpul agrar. eşalonat după muncile agricole €\5te m;\Î
articulat organizat mai amănunţit. Timpul pastoral este de
mai mare amploare, mai „desfăcut", CaJenda.rul agrar şi cel
pastoral nu coincid (a(:e.asta am putut-o verifica şi noi, fă
când inventarul nu numai al inm:cilor ci şi al momentelor
· marcat-e sărbătorile). Nici alternanţa comună
a celor
două tim,'.)uri etnice pe care o dă iarna şi vara nu arc aceeaşi semnificaţie. Anotimpul primăverii. când se duc
oil~
la munte, pentru cioban „înseam:iil nu numai începutul unei
pe;doade de muncă ci şi al u.nei vieţi de altă natură: !!lt
peisaj. hrană viaţă socia:ă, vecinătăţi".
Deosebirea între zi de sărbăto.:ire / zi de lucru, în sat,
e mai precisă ca la stână. „Nu e nici biserică". „DC'osebirea
zi/noapte (timp de muncă I timp de odihnă) la plugari e
precisă, Li ciobani nu". „Loisir" r:u există î:nsă la nici unul.
In privinţa folosirii timpului. tipul pastoral şi tipul agrar îl valorifică cu intensităţi diferite. De <aici autorul fac<"
o serie de departajări dintre care unele par oţioase, dar
alte.Ie p<ar întemeiate : din punct de vedere al cre.1ţiei şi
funcţiei sodale a folcloru.lui, mare parte di.n lirica şi epici'!
popu.ară este preponderent pastorală (doir;ă, basm); C'tic.1 şi
didactica sunt mai mult aqrare (proverbe, ghicito..ri etc.) ; astro,nomfa şi geografia populară sunt mai cu seamă pastor.a,le ; şi elementele ele mitologie şi filozofie populară tot pastorale; conc~ptii:le economice Şi 11dministrative, mai cu s.c'arnă agrare ; pn~lucrare.1 lâniri, cojocăritul scuLptura
!n
lemn muzica. preponderent pastorale, în timp ce ţesăturile
din in şi cânepă, arhitetetura olăria, icoanele sunt atribuit(~
agricultorului.
Câteva exemple, selecţionate din cercetarea noastră la
Novaci, dau dreptate celor expuse mai sus, va'.idându-lc.
Dintre obiceiurile calendaristice, dintre care majoritatea '!U
un substrat agrar. vizibil în special la cele practicate primă1vara şi val11, scooul lor fii.::d asiqurare.1 fertilităţii solului
şi a întregii gospodării, la populaţia ·ungurenească mai există colindla1ul şi Drăgaica. Dar la colir:dat colindele sunt ah·
sente. menţinându-se numai practica obiceiului. Se
poate
presupune că aki colindatu'. cf'lor mici (piţărăii) de la „pă
mântenii" ~:prjeni a putut oferi modelul acesta, cu diferenţ<I
că. fiin·d practicat <le cei m.iri, finalitatea este
petrecerea
(la· locul numit „In Poieniţă"). In ce priveşte Drăgaica, am
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reţinut

că

atât · „pământenii" cât şi ,;ungurenii"
me.rg la
la un t·ârg ce se face în zi1.,1a de Drăgai
·că ; :ungurenii au adaptat-o Ia specificul vieţii
past-orale, obkciul d2v.enind un rit divinator (cununa sau flori culese
· ş.i '·făcute. mănun<;:hi sunt aruncn te peste casă, clar mai ales
peste grajd.:. după. fe:ul d(' lână sau păr care se aqaţă rlc
ek. se .poale .preciza noroc· şi belşuq în animale. - oi sau
·vite. Aceeaşi· funcţie divinatori<:' o are şi practica ele S<în„zicne):
Nunta, J:irilej ce îmbină atât atitudini rituale c{1t 111"1.i
ales ceremoniale, a păstrat în obiceiurile
practicate
la
. Novaci notele caracteristice zonei ardeleneşti de provenien'ţă â .membrilor coJedi·vitătii ;.ungurcneşti". Obligativitatea
practicilor ·.tra:liţior..1:e se îmbină cu inserarea
cerinţelor
moderne. „scenari.ul dovedindu-se o mixtură dintre arhaic
.şi <;:qntelilpo:ran''. cum spunt' Ov. Bârlea ,referitor la oricure scen;;iriu. de nuntă regionaV Aşa du:pă cum se .ştie, to.talitatea actelor din sccnq.riul nupţial au în yedcr8 asiqur':!·.w~ .trncerii depline de. 11 stadiul flăcău ~··fată la cel
;(]
. f'amenilor ce constituii? o fa111ilie, c!P:.:i şi o qospodăr:e proprie>. Elr> S('.' înca:lrcază în qrupa riturilor de trecere şi Yizează, îi şpecial mirele şi mireasa. Alte rituri au .ca s2op
asiqurar.ea . belşuqului în viitoarea qos,:1odăr-ic, şi mai a:es
asigurarea fertilităţii noului cuplu. ,, s:1ontlui în npii (10:vire1 m;riJor cu boabe. de qrâu, luare.1 unui copii pe qenunchi de către mirPa.să. dc-sfa.cerea unui nod).
Alt~ rituri ;,1siqur(i coeziµnca c;onjuqală (secvenţ . , r u
j11gul sau şervetul 'ţinut d<> soacră 1.1 cei doi proaspr>ţi că~ă1oriţi. cei doi mănâncă dintr-uit ou .1ci e şi sensul .de
fertilitate, - sau dintr-o farfurie cu aceeaşi Jinqură. - c.'St('
şi momen tui consfinţirii noii leqături. pentru că
perechea.
serveşte acl;'astă m".lsă r.ituală în absenta oricăror
nuntaşi,
retraşi îr; camen închisă imediat după sosirea de la cunu. nie): Altele sunt propiţiatoare (mireasa priveşte mirel0 prin·
tr-un ·inel sau colac). Altele, 'apolropaice. apără mirii Şi
nuntaşi de actiunea p6s.ibilă a spiritelor malcfiec, active în
momentele critk:e c.l~ fazelor de tranziţie (împ1.,1şcături, .chiot·'"', huhurezături; mirele. după ce a plecat de acasă, că
lare, nu are voie să oprească· calu] până ce nu se întoarce
cu mireasa acasă - în tot at·est timp, ·calul est·2 plimbat
"drăgaică", adică

oe
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continuu de un băiat, mi-rele aflându-se într-o stare de !iliminaritate până la consfinţirea căsătoriei). Alte acte au valC'ntă dub:ă jocul miresei pe bani este un act de integrare a noii neveste în comunitatea satului în ace.astă iposta.ză dJr şi mireasa are însuşiri propiţiatoare pe care le transmite celor cu care joacă.
„ Ungurenii" fiind evaluaţi socialmentc în contextul colectivităţii novăcene cu maximum de prestiqiu, în virtute:3
bunăstării economice mai mult decâ.t satisfăcătoar.e,
„pă
mdntc-nii" au adoptat· practicarea mornen!ului „st0agului", şi
u:1eori şi p':>rtul popoular al acestora.
Ceremonia:ul nupţial s-a mai îmbogăţit cu trecerea alaiului prin centrul localităţii. în drum spre
fotograf, cu
marc fast (claxonarea tuturor maşinilor cu ·nunt•aşi).

*

*

*

Acest tur de orizont. selectiv, dă seama de o viaţă
folclorică bogată, punct de plecare promiţător pe'ntru CO!":tinuare:? mai dep;arle a cercetărilor în vederea realizării unui viito:· muzeu al culturij pastorale româneşti.

Strigături Ia hora din Novaci
SABIN POPESCU
Iată-i

pe ciobani cântând la hora ce s-a încins sus

f)'C

munt~:

Foaie verde busuioc
Hai. ciobanilor, la joc
Şi prindeţi

pe. coadălată'

Căci căteluşa-i legată

·
de tot
Că ciobanii sunt la joc
Şi păzea din raza lunii
· Că-ţi vede fundul că<;:iulii.
Şi-alegeţi-le
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strigătura spusă

la
joc
.

Joacă

sfătuieşte flăcăii

.

fata n-o

mai timizi.

lăsa

N-aştepta .să zică

ca
Stai să-ţi zi.că îi e ruşine
Iar ele-o joci îi pare bine.

iar celor meii puţini
căl" îi1 ale jocultii.

iniţiaţi

Asta-i ·joc

la

învârtită

le

recomandăm

„das-

poenărcsc

Şi nu ştiu cum să-l
Ştie mândra şi mai

pornesc
bine
Şi mă-nvaţă şi pe mine
Şi pc mine şi pe altul
Şi pe jumătate satul
Şi.J mă-nv·ată la juoat
Eu o învăţ la sărutat.
Iuţeala şi pasiunea cu ca.re· si:' învârtesc perechile la
sunt notate de strigătură.
Sucă-mi-te

roată.

joc

roată

Să

se vadă fusta toată
Să se vadă colţişorii
Să-i ia dracu toţi feciorii.

•

cele care 'joacă învârtita au nevoie de te.ren să se desfă
şoare.

· Du-te-ncolo frate-meu
C-a venit şi .rândul meu
. A venit vremea-venit
Să ne-apucăm de-nvârtit.
sau altă variantă şi mai concludentă.

1

Dăte.-n

colo

şi fă-mi

Ioc
de joc
C::u piciorul meu al şchiop
Ăsta-i şchiop ăsta mă doare
Şi cu ăsta dau mai tare
Să-ţi arăt

probă

Să s-audă-n depărtare.

4!:f:il
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în vârtejul jocului ciobănesc ritmul este marcat prin lovirea
pământului cu talpa.
La

pământ

cu talpa goală
din oală
rămână boabele
le roadă babele.

Să seară zamă
Să
Să

în mod su0e.stiv esle
rrlor la învârtită.

prezentată

mişcarea

ritmică

a picioa-

Sus, sus, sus picioare moi
C-a· dat dracu peste voi.
dacă

h

qălura

învârtită s-a prins un
intervine cu ironie.

flăcău

mai

puţin

iniţiat

stri-

Bată-vă

picioare moi
nu pot să joc cu voi
Că eu dau să vă-ndreptaţi
Şi voi mai rău vă strâmbaţi.
Că

Ciobanul iubeşte jocul, iar împotriva aceluia ce nu îi este
drag hora invocă blestemul.
Cui nu i-s drag horele
Bată-1 sărbătorile'
Că
Că

pc mine nu m-or bate
horesc şi zi şi noapte.

dra]ostea ele jo::: p;·esupunc optimism, iar împotriva acelui
n' iqnor~ază în horă strigătura se ridică cu sarcasm.
Oine nu umblă la joc
Creşt~ ca un dobitoc
Nu ştie, râde, qlumii
Parc:ă-i muma pădurii
hora ciobănească fără strigătură este de neconceput, fapt
pentru {:arc este justificat blestemul:
Cine joacă şi nu strigă
Face-i-sar gura strâmbă
C-aşa-i jocul românesc
. Obiceiul bătrânesc.
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sau blestemul, pentru

aceeaşi

faptă,

poate

îmbrăca

şi

a !tă

formă:

Cine

joacă şi

nu

strigă

N-aibă-n 1raislă mămăligă

Aibă

tot pâine

uscată

Că ţine glira-ncuia.tă.
dacă în timpul jocului s.c observă pauză in chiuite deajuns
o strigătură ca să pornească iar valu] chiuiturilor.

Mai zice-ţi ceva din gură
Nu lăceţi ca boii-n şură
Că-.ciş zice şi eu
ceva
Dar Îni s-a legat limba
De-aseară de la mândra.
strigătura

face aprecieri

şi

cu privire la partenerul· de joc.

Dragu-mi cu cine joc
miroase a lmsuioc
Dragu-mi cu cin" mă-nvârtesc
Că miroase a flori de munte.
Că

ş;

tot prin strigătură cel care
priei persoane.

chiuie.ştc

face

reclamă

pro-

joacă lângă mine
vara-i merge birie
Cine joacă lângă altul
Toată vara o doare capul

Cine

Totă

la horă novăceană participă flăcăi şi fete şi din alte sat~,
iar prin strigătură se sfărue asupra trăsăturilor cc le sunt
caracteristice.
Dau cu p1c10ru-n pământ
vă spun de unde sunt
Şi jucăm de umere
G-avem fet'C tinerc
Tinerele, frumuşele
De joacă băicti cu ele.

Să
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htAndria ciobanului care joacă alături de rucleie sale e. de
apreciat.
Foaie ve.rde busuioc
Mi-a venit vremea să joc
tu tot neamul la urt loc,
flăcăul foloseşte st1riqătuta

la joc şi pentru
defectele dat şi pentru a-Şi cit<.da talităti.Je.

a-şi

justifica

Nu te uita la căciulă
Ci te uită la făptură
Nu te uita Ia cojoc
Ci te uită cum te joc
Nu te uita 'că sunt mic
că sunt spotnic la iubit
Nu te uita c.ă-s buzat
'Că sunt bun la sărutat,
prin strigătură.tdobamll spune motivul pentru care

invită

băciţa la·nvârtită.

Nu te joc că aî bunghită
Dar te joc că-rni dai qurit1t
dealtfel, flăcăul dintre toate fetele, care se
numai pe alk'.asa inimii,

află

în joc, îşt

jba.că

Frunză verele busuioc
Câte fete sttnt la joc
Toate cată să le joc
Să le-rivârtesc şi să le-ntotc
Dar eu jOc pe care-mi place
$1 rtici dornrtii 11-att ce-rn.i face,

în strigăturlf sunt puse sub acul ironiei p<Hriviirea sau Mpotrivirea celor ce învârtesc. Da.că e vorba de o pereche mai
corpolentă strigătura spune:
Eu uşor, mândra uşoară
Ca două pi0tre ele moară
Bate cântul. şi ne sboară.
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iar

dacă cei ce se prind la învârtită sunt disproporţionaţi

ceea ce

priveşt~

statura tot clin

strigătură aflăm

h

:

Frunză verde busui11c
Cum ne .potrivim la joc
Eu sunt mare cât un dop
Şi ea mică cât un plqp.

satira c prezentată
care n11 se prea

şi

atunci când e vorba ele o
dă cu munca.

fată jucăuşă

Haide fa tă la oqor
Ba mamă . ochii mă dor
Haide fată la jucat
Stai m.:imă c-acum mă gat
dar

şi

un

băiat

cu

aceeaşi meteahnă.

De-aş

fi bun eu la arat
La cosit, la secerat
Cum sunt bun la horă-n sat
De strigat şi ele jucat
Aş fi mereu lăudat.

TTn loc important îl o:upă stri~iătura în nunta ciobă
din Novaci. 111 tr-o aslfe: de manifestare ctnograficn
şi pitorească strigătura are claru lsă scoată nunta din cadrul
limitat al curţii, unde se petrece, şi să o facă cunoscută întregului sat. Pornind de la ceremonialul peţitului Şi terminând cu ultimul obicei, care însoţP,şte nunta din Novaci, folosirtdu-se ele principalele personaje din r&ndul nunţilor, strigătura îşi afirmă carclcrul său. dacă nu domi nant cel puti:1
indispensabil, într-o asemenea situaţie.
Când grupul de ciobani, care îl include şi pe viitorul
ginere. se opreşte la casa. unde se află fata peţită, FU toată
discuţia cerută ele un asemenea moment, strigătura deschide şirul discuţiilor care vor urma.
nească

1

Stăm

In
In
La
In
Să

în !oe şi ne uităm
ce curte să intrăm
curtea cu pomişori
ai mândrii ochişori
curtea -cu pietricc le
dau mâna mândrii mele.
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Nunta s-a pornit şi o primă refle.ctie asupra per~hii, care
va sta în centrul acestui ceremonial, este afirmată tot prin:
strigă tură.

Foaie verde mărgărit
Tinerii s-au potrivit
Şi la vorbă şi la stat
Pot ttăi-n lume •CU drag .
Căci amândoi sunt domoi
Pot trăi fără de demoni
Să trăiască ca doi fraţi
Şi fără de avocaţi.
Strigătura
tânăra

devine apoi expresie a opiniei nuntaşilor despre
pereche, despre ginere se spune.
Şi-a luat mândra luat
Fecior frumos şi bogat
Cu casă nouă de piatră
De multe fete visată
Şi cu curte pardosită
De multe fete dorită

iar despre plânsul mirc>sii, indispensabil într-o asemenea situaţie. găseşte corn.paraţii destul de plastice.
Tqrndafir din cornul mesii
Plâng ai mândrii ochişori
Frumos plâng ochii miresii
Cum plânge roua pe flori
Dimineaţa de cu :i;ori.
Pentru

băciţa ajunsă mireasă

este

hineve~lit

sfatul :

Mireasă mândră cu flori
Ia-ţi gândul de. la feciori
Ţine-ţi gândul la· bărbat
C!'.ăci

.cu el te-ai

Strigătura apreciază şi frumuseţea

măritat,

miresii :

Vai .drăguţa ele mireasă
Ca garoafa din fereastră
Tânără şi frumuşea

Parcă-ar

fi o viorea.

r
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

199

Plăcăui, nuntaş, ia

nunta

h1bitei iui are motîv să chiuiasc~.

Vin mireasă să te-nvârt
De nuţH de mine-urât
Vin să te-nvârtesc odată
Dacă nu-i fi supărată.
Ni.ci soa.cre.le nu-s ocolite' de strigătură într-o nuntă ciobă
nească, Despre soacra mică se poate spune:
Soacră mică

voinică

fii

Ca~i crescut fată frumoasă
Frumoasă şi aşezată·

De tot satul

lăudată.

Dorinţa unui trai. fe'Tkit, realizat prin bună înţeiegere între

tineri,

capătă

expresie prin,

strigătură

:

Foaie ver{le ca iarba
zicea mireasa
Ţine-mi doamne pe badea
Trandafir crescut frumos
Ţine·-1 doamne sănătos
Să avem ttn trai voios.

Aşa

Fără

ca aceasta
,pereche şi rude.

să

Ţine,

Să-şi
Ţine
Să-şi

şti.rbească

bunelE!

~:atii

dintre

tânărd

doamne, mirele
rudele
doamne mireasa
dntsească pe soe1:ra.
cinstească

Sărutarea mirilor după oficierea căsătoriei este întovără'Şită
de strigătura nuntaşilor, care nu uită să strecoare o uşurinţă
ironiei.
Dul.ce-i gura de mireasă
Ca şi boaba ele cireaşă
Duke-i gura mireiui
Ca şi gura spinului.

Vinerea. „cuscrilor" cu zestrea miresii Îi face pe
strige:
/Floricica fagilor
UHaţi-vă dragilor
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nuntaşi să

Şi

prietene şi duşmai1!
La căruţul nost' cu haine
Tot •cu haine îndoite
Neveste frumos gătite.
S::iu:
Ieşi

soacră mare
punem o întrebare
Place-ţi cu ce-am venit noi
Ca-m venit :cu ·car cu boi
Cu haine frumoase, multe,
Tot de mireasă ·cusute.

Ca

afară

să-ti

Rudele care ocupă loc în frunte în rândul
demnate să strige :

nuntaşilor,

sunt în-

Ţine-mi

doamne, neamul meu
fac nuntă mereu•
Şi să pot merge şi eu
Să facă în luha mai
Că atunci plăcere ai.
În mai codrul înfn.tnzeşte
Şi veselia tot cr~ştc.

Să

lntr·o nuntă ciobănească nici hm1ii 11u sutit ignoraţi de stri•
gătură.

Ţine

doa:trtne, pe nuriu
mai cunune unu
Ţine doamne pe nunc:1
Să mai cunune una
Şapte perechi tu asta
Ţine-i doamne pe-amândoi
Să mai petreacă cu noi.
Să

I

Alte6ri referirile la adresa nunilor sunt însoţite de uşoare
ironii.
Nunu are cismc noi
Insă nuna buze moi
Nunu are haină nouă
Nuna are mândre două.
201
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Sau~
Albă-i lelea ca şi caşul
Şi

O
Că

se ţine cu nănaşul
cuno~:: pe-ncingători
moare

după

feciori.

Optimismul ce caracterizează viaţa ciobanului, este prezent
în strigătură, păstorul clin Novaci îşi mărturiseşte din tot
sufletul prin strigăt ură„ dragostea sa de viaţă.
şi-aşi bea
mân~a colac

U-iu-iu,
Ş-aşi

rachiu
ele grâu

Ş-aşi iubi pe cine ştiu
Pe mândra de peste râu.

Oragostea de viaţă, în strigătura novăceană, e atât de puternică, încât dăinuie peste moarte.

NO T S:
H. Mendras. Societes Pu~nnes. I:lellltmts µour une theorie de la
paysanneire, A. Colin, Paris, I fl"/li.
1 I. Bădescu, Elemente de raţionalism .axiotogic în conştiinţa poporană, ln „Raţiune şi credinţă", Bucur~ti, )983).
a Mai intâi schiţate în Stâna din munţii FăgărdŞUlui, aipărută
in
rev. ,Boabe ele grâu" (lm4). ~i mai apoi t>Xplh5€ sistematic
în
PrObleme de socialogie pastomlă (Bucu~ti. 11~1). Mai întâi să re:rruircăm ·cJrectura făcută tezei lui Ov. Densuşianu!
din volumul
\:Liţa păstorească în poezia noastră popu.lară (1922). ca şi din numerc.asde 53le cursuri del'Spre origim~a pastorală a poporului român.
' (Folclorul românesc, I)
1
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ION D. ISAC -

r Un

brC1 V o~taş al 1L ptei pentru dreptate
OCTAVIAN .UNGUREANU

La 100 de ani de la naşterea lui Ion Isac (r;. 18.III.1893-7.III.1962)î.l evocăm în rândurile cc urmează şi-i omagiem memoria C<:t prinos de rC:CW1oşti.nţă pentru faptele sale ele arme
din războiul reîntrngirij neamului şi înfăptuirii României
Mari. Si tot aici, să amintim celor de azi că învăţ.ătorul clin
Ccrătu-Pojogeni s-a aflat cu toate clanurile tinereţii sale ne
câmpurile de bătălie şi-n mijlocul ostaşilor ţărani. al căror
comandant fusese şi cu toate experienţele dobândite, şi- viata publică ele după război.
Incă din tranşee, locotern'nlul rezervist lansa apeluri !a
o nouă solidaritate ·cetăţene.ască şi la noi acţiuni poli'Lic0
p.entru îndreptarea ţării pe făqaşurik unei vieţi . noi. Plugarii dobândeau pământul făgăduit ele roqe în 1917, clrcµt
răsplală !}C'.1tru vitejie. fc'rdinund I. rcqc al României, la
toţi de faţă şi viitori (.„) s;Junea: „Vouă fiilor ele ţ5rani care
aţi apărat cu braţele voastre pământul unde v-ati născut,
unde aţi crescut, vă spun Eu. Regele vostru. că, pe lânqă
răsplata cea man'. a izbânzii. vă dă fiecăruia recunoştinţa
neamului nostru întrcq, aţi câşliqat totodată. dreptul ele-a stă
pâni într-o măsură mai larqă pământu] pentru care v-aţi luptat - Vi se va da pământ. Eu. Regele vostru voi fi întâiul
a da- exemplu. Vi se va d,; şi o largă parti.ciparl' la treburi'.c
statului".
205
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Ion D. Isac a crezut că după război soarta confraţilor săi
d·n satele sărace ale Gorjului urma să se modifice, că îndurările tre:::us-cră şi că alte oriZOllturi se vor arăta lumii rurale
In noua Românie întregită.
S-a avântat î·n luptele po:ii.icc şi s-a ales ca repre:wntant al naţiunii, iar de. la Tribuna Parlamentului îşi ridica
glasul tunător şi ele admirată competenţă •în apărarea dreptăţii. Şi tot în a1lii aceia ele lumini şi umbre, ,scrisc'"se o carte
ce a făcut vâlvă : „iZlc de sbucium şi ~1lorie (Pe Valea Jiului 1916), cca dintâi di1;lr-o trilogh:- Cl' urma să arate cititorilor suferinţc]p de pe tron turi ale combatanţilor de -linia
întâia, izbânzile şi credinţele ce le răsăreau în suflelc şi-' 1
minţile lor muncite cil' gânduri şi cloruri. Iar când memoria·
Iul său de război se afla în librării. Ministerul cultelor şi Instrucţiu1iii recomanda cartea şcolilQr şi corpului didactic.
pc-ntru -conţinutul l'Î patriotic.
· A fost recenzurată în publicaţiile milil1are şi re-comandală pentru educaţia trupei. ca după 53 de ani să se înc•.Jmete şi autorul acestor rânduri să-i scoată la iveală paginile îngălbenite, într-o nouă ediţie. completată cu o selecţie
cl0 r"'lorică p-arlament.ară şi publicistică clin gazetele sa~c
„Pandurul" şi „Gazeta Plugarilor", clin „Gorjeanul" şi clb
„RevisLa lnvăţătorimii Gorjene", clin „Românismul" lui Şte
fan Bobancu şi din „Secera" ţărănistă, cu titlul „Ion D. Is;Jc".
„Din zile:e unui învăţător ele la ţ:iră" -- 1986.
C?.a mai de• se<imă înfăptuire a clas~ălului Isac ,a fos~
Şcoala de meserii de Cerătu. care.' a străbătut un drum lun:i
Şi anevoios clin 1925 până-n 1948.
Animatorul cultural a fosl şi apărătorul sincer şi pasionat al ţăranilqr în parlament călcând ci.I demnitate pc urmele lui Moş Ion Roată şi ale lui Constantin Tă·nas2. Ion Isa::
a bătut şi talpa pe caldarâmul Budapestei şi în a doua mobilizare, clupă asalturile strălucitP asupra armatelor bolşevi
z„1tc ale lui Bela Kur.;, Şi să nu trrcem peste îndrumările sal·c
în detenţiile şi istovirile silite în lagărele dictaturii comuniste, fiindcă fusese de-al ţăranilor şi se zbătuse pentru pă
mânt şi pentru drcpturi)e lor.
Fire de om ele ac ţi unl' entuziast până a -~i pi erele corn~
pătul c'.ocotitor şi slujit ele o inteligimţă ageră şi ele o gândire strălucită şi mistuit de flacăra idealului naţional. lor.
D. Isac a făcut epocă -în anii interbelici şi-şi merită un Ioc
de cinste în Panteonul marilor români.
206
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V a~ile Lascăr, / prirnar ld Târgu-Jiu
(1852 - 1907)
dr. ION MOCIOI
Cu un veac în urmă, L1 Târgu-Jiu era prima.r Vasile
fiu de seamă al Gorjului. Îl aducem în amintire penar.' meritul ele a fi început europeniz.arca 1 bătrânulu!
oraş de pe Jiu, în cei câţiva ani ele ales al urbei (1879-1884)'.~. când el însuşi nu împlinise încă. vârsta de JO d"' ani.
Era un om pract:c, avea preqătire su.perioară şi se cHstinqe-1
prin spiritualitate, cinste şi omenie, calităţi care l-au ridicat
în erarhia socială şi politică clin pr„1qul s.ccolului nostru ajunqând ministru de interne şi novator în administraţia ţării.
Vasile Lascăr s-a născut în 1852 in satul Şomăneşti, comuna Teleşti, Tatăl său. ManoJ.1che Lascăr om cult. a activat ca evocat a! Mănăstirii Tismana şi ca mPmbru al Trib~1nalului judeţean Gorj, în Târgu-Jiu, uncie locuia pe stra<la
Tudor Vladimirescu (75). ln casa sa, care a aparţinut familiei Roşia~u. a avut sediu, la 1·835. şcoala clin Târgu-Jiu 3 .
Mam:.1 lui Vasile Lascăr a fost Raluca Urdăreanu. strJ.nepoată a Elenei Cantacuzino. fiica lui Şerban Vodă 4 • Ea şi-a
crescut copilul dându-i o educaţie afcasă.
Ş:::oala a desăvârşit instrucţia Şi educaţia viitorului primar şi ministru. La cursurile primare. în TârquJiu, clasca!al
lui Vasile Lascăr a fosl cunoscutul Constantin StanciovidLascăr,
tru că
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Brănişteanu,

cc]· care a ,Jrqanizat primul spectacol d.c teatr:1
gorjan ( 1834) şi care a fost unul din sprijinitorii
1cv0Juţiei de La 1848 şi ai Uniri[ clin 1859. Lkeul l-a absolvit
la Craiova. A urm3t ext>mplul tatălui, studiind dreptul, timp
de şase ani, la Sorbona, în Franţa 5 .
Du;)ă Lerminarea studiilor superioare. s-a întors la Târ- ·
cm-J:u, aproape ele familie şi de gorjenii dintre care s-a ridicat, şi s-a ins.cris în baroul a\·ocaţilor. unde a cunoscut repooc roput.::i.ţia unui juri:Sl distin3 6 •
Tânăr fiind, a fost ales primar al oraşului Târgu-Jiu în
1879, sub recomandarea poate a qenera.lului Gheorghe Maqheru (1804-1880). co1Kc>tăţeanul sfătu~tor al demnit.arilor
din localitate. S-a ocup.at ele proqramul edilitar al oraşului,
de alinierea· şi pcffarc.::i. străzilor, ridicarea unor construcţii
etc.
Din 1883, Vasile Lascăr s-a stabilit la Bucureşti iar în
anul următor a fost ales deputat sub- quvernul lui l.C. Brăti
anu, pe care l-a susţinut până in 1888. Mihail Kogă]niceanu
l-a înconjurat cu d00sPbilă consideraţiune 'pc acest foarte
bu 1 avocat şi bărb„::i.t poli tic punâudu-şi mari speranţe 1n
r>l 7 . Ilustrul admirator np s-a înşel.::i.t, ce,·::i Vasilf' Lascăr. prin
prcstigiUl ce sinqur şi l-a câştiqat, a fost ales, în 1895. derJ11tat ;il Capitalei Românil'i. iar in 1896 a fost numit ministri1
'.a Ministerul de Ţntcrnc'. !\juns aici uînd ţara se afla „în împrejură·i sociale foarte qrele" 8 , clar ît<credinţat în forţele sale>.
avea să spună: „Vrocsc să fac clin administraţie o a ciou'l
în

oraşul

rri.aqistratură".

Programul său a pus ordine în administraţie şi a reprimat sever abuzurilP. ln primul a:1 în care i s-a încredinţa~
Mini<>terul de lnll'rne, căci de J.:i 1 aprilie s-a retras din înaltn.
funcţie, a propus şi !eq'Ca pentru pensiile' funcţiotrnrilor. V a
reveni din 1901 ca mandatar în 1)arlarnent iar din 1902 c:i
ministru la acela.şi minister ~i îşi \'a relu.::i. programul preconizat anterior. El prezintă legea pentru desfiinţarea vechilor
poliţii comunale şi organizan'a poliţiei qenerale a slatului,
lege.a ;Jentru reforma adminislrativă şi kgea proct'durii el-e-clora'.e to~itc fihcl aplicate ripoi în folosul tării. In 1904 a proPUs legl>ia pentru îm?ărtirea şi a.dministr·arca plăţilor. impunâ:1d as'efl descentralizarc•a puterii până la .s.::i.t şj clând au·
tonomie consiliilor populare. A înviorat organele locale punând cadre cu studii şi a înnoil politia cu cadre competente.
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Fiind în plină activitate de înnoire a administraţiei, s-a.
stins din viaţă în urma unei pneumonii. }a 22 martie 1907,
câ:lcl în ţară izbucneau răscoalele ţărăne~ti. Şeful guvern'.!·
lui, DA. Sturza. a expediat atu11id o te.le.gramă pentru poµor: „Ţar.a întreagă re-simte pierderea dureroasă a unuia
din cei mai valoroşi fii ai săi". Acesta a fosl Vasile Lascăr,
primarul Târgu-Jiului, care a început modernizarea oraşului
gorjean acum o sută de ani. Bucureştenii ·i-au ridicat o sh1tui·c în Capil'lla ţării, $i gorjenii trebuie să-i ridice ll!n monument La Târgu-Jiu, până în 1992, cân<l vom comemora 85 de
ani de la moartea ilustrului fiu al acestor meleaguri.

1
2

~
4

5
8
7

~

XXX. \"usile L1scăr, în: „ArhiwLe Olteniei". VI. nr. 32-33. iulie
r.ctDmbrie 1921. p. 35!\
Ştefulescu. A"exandra, Istorfo Tâ,rgu-Jiului, 'l'ipo2rafia N.D. Miloşes
cu. ·Târgu-Jiu, 1904, p. I 1.3.
Ibidem. p. 81. Şcoala· plătea chirie numai I OOO lei anual.
Fiica lui Ş2rban VOdă Caintacuzino (1679-1680). F.Jena. a fo..'il ciisăt··
ri 'ă cu B-i.rbu Urdăteaklu, velpahamic la 1678, retras la Urdari-Gorj.
Fiul lor, Matei, cunoscut pe la n:rn, le a dat un nepot. Dumiil.rache
Urd~rea„u. care a fost. tatăl Ralucăi, mama lui Vasile Lascăr.
XXX, Comemorarl'a lui Vasile Lascăr, în: „Gorj.anul". IV, nr. 12.
8-15 aprilie 1927.
Vezi .. Arhivele OltC'niei". up. si loc. cit.
Lungianu. Mihail. Vasile aLs.căr, in: ~Crllrj;mul"., :XI, nr .. ID-li, 5
martie 1934.
Ibid:.>111, l C, cit.

C:Jrigore lunian (1882 - 1940), reîntors la
Târgu.Jiu
· Pnul dintre cei mai mari oratori ai Români-ei, rocun'1scut o lungă perioadă în vechiul parlament dintre cele două'
războ·aie C'a susţinăt,')r d.piig al irrtereselor ţărănimii. Grigore
Iunian_ a căzut de mult în ·uitare. deşi ici-colo câte un articol de is'orie îl aminteşte pentru un motiv sau altul.
/
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. Trec zilnic pe lângă casa sa, cea mai frumoasă casă din
Târgu-Jiu, aflată în preajma statuii lui Tudor Vladimirescu.
şi~i intâlncs.C privirea lui curată prin ferestrele ei luminoase,
primitoare pentru 'tot omul. ·
' . ·. ·.Foslul miriistru şi d.eputat î;1 sfatul ţării, adânc cunoscă
tor· al dreptului pus în sllljba idealului de dreptate pentru
cei mulli, s-·a născui în Gorj, în Târgu-Jiu, la 30 septembrie
1882 . î•ntr~o familie de distinş! in.telectu:ali 1 ,Şi-a petreicut copilări.a în orăşelul de ~e ma.Iul Jiului, al cărui .cer de mwnte
este mai albastru decât oriunde„ al cărui cer umple pieptul
de vioiciune.
Clasele primare le-a urmat în şcoala de băieţi, unde
preda cel ce încă de pe la 1890 Na recunoscut istoric al judeţului. Alexandru Ştefulesci,1. distins· om de cultură, modPl
de viaţă pentru toate qeneraţii.le. Gimnaziul din localitatf',
înfiintat tot atund în Târqu-Jiu, a îndemnat la studiu odraslele talentate. Părinţii săj, mai pretenţioşt care învăţa.seră
în tinereţe la Craiova. l-au înscris pe Grigore Iunian la liceul din Craiova. Tânărul însetat de studiu a trecut apoi la
Univ~i'sitatea din Bucureşti, un.de a termilll'at, în 1904, ştiin
ţele corriercial.e şi dreptul. A revenit la Târgu-Jiu. în 1905,
înscriindu-se în baroul de Gorj. unde avea să câştige curând Jocul de frunte.
Griqore Iunian a fost „un democrat convins şi un om
cinstit" 2 şi a ajuns în 1914 deputat al constituantei, dovedindu-şi, cum spunea un ziarist târgujian, „sufletul răspân
ditor de raze înviorătoare în jur, puterea de muncă uimitoare, cuvântul fascinant şi fapte ce i-a fost întotdeauna expresie •a simtămintelor 3 •
!ndrăznind să părăsească parlamentul in 1917 la Iaşi,
ca atitudine de protest faţă de partidul liberal care nu l-a
înţeles pentru aplecarea sa către popor. Griqore Iunian s-a
coalizat cu unii amici politi.q pentru un ,oartid al muncii, dorind împlinire„1 idealului naţional al unirii neamului şi el;berareoa acestui.a de .suferinţe, pentru o viată mai bună, care
să-l răsplătească . pentru îndurarea umezelii
tr.anşeelor şi
pentru chinurile multor sut- de ani.
Din 1919 până. în 1928 a fost preşedinte P.N.Ţ. în Gorj,
apoi, din 1932, al P.N.Ţ.R. local, din dorinţa de a fi sprijinul
ţărani1or. Lupta politkă dusă de Griqore Iunian cu partidele
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istorice. în folosul ţărănimii, a fost pentru el, cum spuneau
cei ce l-au cunoscut îndeaproape, „o coroană de spini, purtiată câţiva ani cu mândrie şi apoi cu o impresionantă resemnare"4. Acest visător „pentru ridicarea el.asei ţărăn~ti"
a trăit clipe grele", a fost omul politic cel mai chinuit", d'lr
„dinamic, orator desăvârşit. precis în ţelurile urmărite, de
neabătut de pe linia cc şi-a fixa,t-o, neîA.dur.ător faţă de adversari, impresiona când intra în S·cenă" 5 . Era admirat de
qorjeni deşi se mutase la Bucureşti din anul 1920. A fost de
zece ori ales în parlament, câ leva luni ministru al muncii 6
şi de două ori ministru al judeţulutî, dar a rămas neîmpăcat
că nu' a putut scăipa ţara de durere Şi de jaf.
In ultimii ani ai vieţii, în 1938-1940, n-a mai jucat nici
un rol în politică şi, văzând chinuri,le ele neînlăturat la care
era supusă ţara. S"a retras la Târgu-Jiu. Vră~măşia partidelor politice i-au măr::inal viaţa, Simţindu-şi şi sfârşitul inexorabil. şi-.a manifestat dorinţa să fie înmormântat la TârguJiu. unde să nu i se ţină discursuri şi nici să nu i se aduc!!
coro.ane 8 . A murit în decembrie 1940, a fost înhumat în pă
mântul oraşului în care se născuse. E sigur că istoria îl va
readuce din uitare, căci lupta lui a dat aripi încrederii poporului în viitor, într-o viaţă mai bună.

[Jean Bărbulescu], Grigore Iunian, în : „Calendarul Gorjului", 1925,
editat la Târgu-Jiu, Tipografia „Gorjanul ". pp. 85.
2 I.C .. Bâca, Un hwnanist : Grigore Iunian, în : .Gorjanu!", Tâf'gu-Jiu.
XVIII.nr. 2'2. 9 iunie 194.1.
3 Je•an Bărbulescu. op. cit.. p. 86.
~ Ion Popa. Grigore Iun iun, î<n : „Gorj.anul •. Târgu-Jiu. XVIII, nr. 1,
1-î ianuirie 19·!rl, p. 2 (reprodus după „Curentul", Bucureşti).
• Ibi :lem, lcc. cit.
6 lnl gUtVernul Ştirbei.
7 ln guvernele Maniu si Mironescu.
s Jean BărbuJes.;ou, A murit un om: Grigore 1unian, in: „Gorjanul".
Târgu Jiu, XVII, nr, 46, 25 decembrie 1940.
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Coşbuc la _Tismana
dr. ION MOCIOI
Trecerea poetului George Coşbuc (1866--1918) prin Gorj
n-a fost de scurtă dur.artă. Aici, în prietenoasa vale a Tismaue,, şi-<a găsit clipe de linişte pentru nopţile de creaţie. aerul
proaspăt şi apa îmbietoare a zilelor toride din verile primelor decenii ale veacului, dar aici a început şi durere.a neferic~rii s.ale.
•
A .iubit cu dăruire naturn aceistor locuri plin de istorie,
cum a iubit şi ţinuturHe natale a,Je Năsăudului şi pămân~t'l
plâns de .veacun :il poporului român. Din lumea satului, a
. fokJorului .şi vitejiei a plămădit sufletul poeziilor ce le poartă în inimă tot românrnl, Ie doinesc frunzele codrului şi I.anu·
rile în băt1aia uşo.ară a vântului.
A iubit cu dăruire oamenii, cu suferinţele şi aspiraţiile
lor. şi le-a cântat „Balad0 şi idile", „File· de tort", „Cânte.:e
de vitejie"„.
Indră.gostindu-se de aceste melcaquri şj oamenii lor. cu
mândrie şi entuzi·asem scris : .• Fericită eşti tll, Oltenie, ţară
.a Basarabilor. între toat-e ţările locuiite de români" 1.
In Gorj, Coşbuc a întălnit o.amenii prietenoşi, inimoşi şi
devotaţi. Pe unii i-a cunoscut înai·nte de a trece Carpaţii
spre Capitală, pe alţii numai l·a Târgu-Jiu şi Ti:sman.:i. Cu. tipogr.aful Şi libraru] Nk:u D. Miloşescu din Târgu-Jiu s-a întâlnit în staţiunea Sângecrgiul românesc din Transilvania.
în casa directorului de şcoală pension.ar Mihai Domide şi al
lui Octavian Domide. fost coleg de ~,:oală al poetului năsă
udea:r:2; despre acesta se. vorbeşte într-o broşură tipărită la
Târgu-Jiu, în tipografia Miloşescu 3 .
După ce în 1889 s-a stabilii Ia Bucureşti, Coşbuc a intr.at în relaţii cu tipogmfii. editorii şi librarii. cunoscându-i
.îndeanro'ape PE' editorii Constantin Sfetea şi Nicu D. Milo-.
şescu 4 şi pe librarul Gheorqhe Sfetea 5 .
In 1894, a publicat În „Vatra" (1894-1896), revistă cdi"
tată cu ajutoruJ librarului Sfete•a .. poezii C'.J „In opressore.s"
şi „Noi vrem pământ", cu care şi-a intărit popularitate.a câş
tigată ca poet.
împlinirile poetului îil pragul vârstei de 30 de ani .sunt
însă 1 muHilateral!:'. Se căsător-:>.şte în 1895 cu Elen.a Sfete:o1,
212
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sora fraţilor Gheorghe şi Constantin Sfetea, cu care erd
prieten.
·
ln acelaşi an i se naşte un fiu, Alexandru. la CI"aiov.1,
UJnde locuiey.u George Sfetea şi soţia acestuia, Draga .. de origine din Vârşeţ-JugosLavia.
Inrudirea lui George Coşbuc. cu fraţii soţiei, Constantin
în Bucureşti şi George în Craiova,. determină contactul poetUJlui cu Oltenia, dar şi re1'aţiiJe pentru publicarea cărţilor
sale în a•ceste or·aşe. Anul 1900 câ,:id este ales membru &I
Academiei Române, aduce recunoaşterea deplină a valorii
marelui poet Şi publict român, luptător pentru luminarea să
tenilor şi pentru unirea Transi.Jvaniei cu România.
Prin Nicu D. Miloşescu,
Coşbuc cunoaşte Târgu-Jiul
sfârşi'tului de avec trecut, unde unul din fraţii soţiei Constantin Sfetea. a fost, du;oă 1890. pentru un timp, cont·abilul tLpografiei prietenului lor 6•
. N.D. Miloşes.cu întreţinea bune relaţii .cu George Stete.a
l·a Craiova, unde a participat în 1895 la expoziţira cărţii şi
a primit „Medalia de Argi·n't". Şi el trebuie s.ă se fi bucurat de naşterea lui Alexandru Coşbuc. fa Craiova, în a.celaşi an. Mai sigur. Gcorqe Coşbuc îl vizitează pe Miloş~scu
la Târgu-Jiu începând din 1899. Io ace-st an, în preajma expoziţiei pariziene de oarte din 1900, cu prilejul căl"eia
a
primit „Menţiune onorabilă", Miiloşescu îl solidtă pe Coş
buc să-i redacteze o poezie de reclamă. Poetul i-a. compus
un „Câr;·tec" - parodie după poezi.a „Revedere" de Eminec;cu : „ - Nicule, Nicuţule, I Cc mai fa.Ci drăguţule? / C6
de •când nu ne-am văzut, / Şi de când m-am depărtat ;
multă marfă ai schimbat. /I - Ia, eu fac ce fac ·de mult: I
Pe clienţii mei ascult / Dorinţa qhidndu-lc I Pofta împlinindu-le. / In toate S'ezoanele I Cum doresc cucoanele. I I
Să m.::ii fac ce fac de mult I Gustul lumii-I tot
ascult I Şi
pe pilacul tuturor, / Dul;)ă gând şi după dor I Am fă.cut un
paradis / Plin de marfă din Paris. /I .:__ Nicule, cu rafturi
pline, / Vreme trece. vreme vine, I Şi de ctiză când nu
duci l Marfă multă tot aduci. // - Ce mi-i. vremea, când
de veacuri / Ce-i frumos nu şade-n ra.fturi, I Că am dient0
bogate / Şi cu gusturi rafinate / Şi mai am printre clienţi I
Cei m:ii fercheşi clin băieţi: I Şi de-i criză ori de nu-i, I
Eu am muşterei destui, / Şi la rriine se găseşte. I Tot ce-n
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lume se iveşte / Tot ce sufletul doreşte. / Cu stimă, Nicn

·n.

Miloşescu".

Poezia nu a fost semnată de George Coşbuc din raţi
uni lesne de înţeles; a fost publicată şi în foaia volantii
„Prevederea" ·a librăriei editorului gorjean.7 Ea este. însă,
prima din şirul lung de colaborări coşbucienc la revistele
gorjene. dintre anii 1899 şi 1915.
·
Legătura mai strânsă cu Gorjul o va avea poetul
l'.l
începutul noului veac, când George Sfotea, cumnatul său,
ieşit la pensţe îşi vinde proprietatea din Craiova şi îşi clădeşte '.) vilă la Tismana. unde poetul va veni î·n fie,care an
până în 1915. Mai întîi, în anul 1900, Miloşescu îşi
fa.ce
vilă şi construieşte o piscină pentru păstrăvi la
Tismana.
Probabil tot el îşi determină prietenul craiovean să ridice
aproape de mănăstire „Vila Sfetea pentru care
licitează
cu banii acestuia, la 13 octombrie 1901. locul de amplasare.8 Din 1902, familia Coşbuc îşi petrecea vacanţa la Tismnna. Veneau cte la HucurE:şti, se opreau Ia Casa Miloşescu
din strada Tudor Vladimirescu - Târgu-Jiu, apoi se în·
dreptau spre Tismana cu hrişca lui Ion Lupulescu. 9
Coşbuc a devenit un cunoscut al gorjenilor. Din 1901.
până în 1909. a fost un s~atornic colaborator al rcvizlei târgujiene „Ş~zătoarea săteanului"; în anii 1905-1907 a fă
cut parte din comitetul ei de redacţie, ca preşedinte de o·
noare.1° A publicat în această revistă câteva, poezii - „ Tricolorul" 1L, „Armân mine. român tine" (tradu.cerea unui cântec popular din Macedonia) 12 şi „Apoi - vezi" 1:l - şi numeroase articolaşe de informare şi educaţie a oamenilor de
la sate - cum sunt: „Tradiţii eroice" 14 , „Antologia în·rnediciină"15, „Cultul frăsinelului" 16 , „Nervozitatea„ veacului"'' 5i
altele, un le semndte cu pseudonimul 18 . Cel mai boq.at an al
colaborării la „Şezătoarea săteanului" a fost 1906.· \Coşbuc
a colaborat şi la revista „Amicul tinerimii" 19 a Gimi;aziului „Tudor Vladimirescu" din Târgu-Jiu, editată ele directo·
rul Iuliu Moisil. năsăudean şi prieten cu poetul.
Şederea la Tismana a fost pentru Coşbu:c Ioc de odihnă şi de apropiere faţă ele fraţii soţiei şi de prieteni dar
rnai d1es loc de merli:aţie şi de cre.:i.ţie. De la Ti;smana, ani
de-a· rândul poşta a dus spre redacţii de reviste şi editori scrisori cu poezii şi alte materiale de publicat.
Este adevărat) vacanţjeite erau plă1Cute şi aduceau la
Tismana şi alte personalităţi şi prieteni. Profesorul Qhe::ir214
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ghe Gârbea din Bucureşti a. venit desebii 1a Tismana. Din
iniţiativa lui, Coşbuc a construit un „chioşc" de odiqnă. şi
creaţie, care-i poartă şi .azi numele. Nelipsit la . Tismana
era rnmpozitorul Affons · Castaldi 20 , C~ţiva ani a venit aici
şi sculptorul Constantin Bălăcesc;:u 21 de. la c-are se păstiea.ză
şi registrul familiei Sfetea o însemnare din 16 august 1908:
„Am fost în anul 1907-1908 şi sper să continui a veni în
această splendidă localitate plin de aer, de linişte şi inspiraţii !„. Nurn~i eu şi Bădia Gheorghe (Coşbuc) ştim cât preţuieşte vila lui Sfetea" .2'2 Au fost şi alţi cunoscuţi ai poe•
tului care l-au viz.itat fa Tismana.
Cei mai apropiaţi lui Coşbuc, pe lângă George şi Draga
Sfetea, au fost Nicu Miloşescu Şi copiii lui, cele două fe-le
- Ştefania (n. 1888) şi Irina (1890 - ) Şi ·un 'băiat, Nu:mi:c~
(n. 1898).
Ştefania

·
Miloşe·s·cu~

pictoriţă, i~a

ce.rut poetului să-i
scrie versuri în 'alburn ; Coşbuc i-a scris pe 6 fo tog:rafie :
„Fetele care au albwn / Fug după poeţi pe drum. / Dau prin
apă, dau prin foc / Şi-i gonesc din loc în foc. / Peste văi,
peite răzoare, / Peste câmpuri şi ponoare / Pân-ce-i prind,
de la scriu bieţii. / Vezi, aşa păţesc poeţii, / In ·oricare loc
se du.c. / O spun eu, I George Coşbuc".
Soţia poetulut aflând de dedicaţie. va adăuga pe fotografie, pentru Ştefania : „E frumos ce spun poeţii, / Şi-i
frumos versuri s-aduni. I Dar nu crede, domnişoară, / Toţi
poeţii spun minciuni. / Elena Coşbuc".
Coşbuc e
informat asupra acestui catren şi conchide
alăturat: „Vezi, c.şa e-n lumea asta / când te dă de
gol
nevasta". 23
·Toate aceste. versuri· lasă să se întrevadă mare.a prietenie dintre familiile Coşbuc şi Miloşescu, aflate Şi în vara lui 1909 la Tismana.
Irina, fata mai mică a lui Miloşescu, a primit şi ea
fot{lgrafie de la Coşbuc, în august 1912. purtând ·Ca de'iicaţie o strofă dih „Păstoriţa", poezie cunoscută din volumul
„Balade şi idile" (1893): „Noa.pte bună. soare sfânt, /.Până
rnâne, noapte bună ! I Măine iar vom fi-mpreună I Tu să
râzi şi eu să cânt. l MiiEe până-n zori te scoală, / Adă
f'lori de-argint în poală / Şi le-aşterne .pe pământ !" 24
Textul se potrivea „Nepoatei Irina; la Tismana",. ajunsi}.
la vârstil. de 22 ani cu fire veselă şi zburdalnică. îndrăgită
de George Coşbuc şi de familie; lui.

o
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. Alexandru Coşbuc, fiui poetului, întors la Bucureşti, ·ti
trimite o scrisare Irinei, la Târgu-Jiu, în 24 august 1912,
ajunsă la destinaţie in 7 septembrie. Cartea poştală era o
fotografie cu portretul bust. al tânărului care-i purta dragoste ,după câte se întrevede din textul scris cu afe,c:ţiune
şi urrior :
" ·
Drăguţa

mea iririă,

M-am grăbit aşa cie mult încât am cam îi1târziat cu scrisul. TotuŞi, cred. cartea pre-zentă nu-l la timp prost sosită
mai ales rogu-te - că-i cu mutra ·subsemnatului.
E:iooortda-n perspectivă! Teatrul l-am trim~s. Sărutărj
de mâini, complimente etc celor în drept. Te ph) Ale·..:a:1-

dr:u" ~211

.

.

ln anul -următor familia Coşbu.c nu şi-.a petrecut \'3.rR
la Tismana, ~i în Transilvania, dovadă paşaportul şi vizele
de ieşire-intrare re.petală la punctul Predeal - Gară,16 pentru poet, so~ia sa Elena, în vârstă de 43 ani. şi fiul lor A-·
lexandru - de 18 ani.
Se presupune că în vara anu:ui 1914 familia Coşbuc a
. fost la Tismana. Sigur es.Le că în 1915, în august. era Ia
„Vila Sfetea 14 , împreună cu italianul Ramiro Ortiz. mărturie
fiind. între altele, şi fotografia poetului şi a oaspetelui lângă „Fântâna Basarabilor" din apropierea Mănăstirii
Tismana şi a „Chioşcului lui Coşbuc". 27 R. Ortiz l-a sprijinit
pe po::-t in tradtt>Cer<."11 „Divinei comedii" a Jui Dante. deşi
acesta învăţase italiana încă din anul 1902.
Cu câţiva ani mai târziu, Ia 30 iulie 1922 R1miro Ortiz scria „ln amintirea zilelor petrecute la Tismana cu George Coşbuc în 1915 („.) : Cu toate -că ideile r;oastrc (despre
„Divina comedie" erau divergente, ba unciri chiar diametrdl
opuse, discuţiile noastre păstrau seninătatea $i calmul u- ·
nor dialoguri platonice - ' niciodată tânărul n-a uitat resoectul şi cuvioasa admiraţie ce se cldorau plet!".le albe şi
qeniului nemuritnr- al bă~tanului înţelept care-l făcea cinstea. de a sta de vorbă cu e-1 ; după cum niciodată bătrânu!
nu a abuzat faţă de tânăr. de autoritatea ce ariii şi numele
lui glorios i-o ton.fereau~. Procedurile erau printre cele mai
delicate. O .carte uitată deschisă pe masa din grădină cu
câtevt1. rându.ri ·însemnate alături cu crf'.ionul, reprezent..înd
felul obişnuit al tânărului de a sprijini afirmaţiile sale cu
216
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cele ale uuor oameni mai -eu qreutate; nişte În5emnă~i ~
dăugate de bătrân lângă rândurile însemnate cu creionul
erau felul lui obişnuit de 3. răspunde atunci când c'u greu
~:m fi putut să ne înţelegem printr-o discuţie orală.
Pă15trez
cu sfinţenie aceste cărţi cu însemnările
lt.ţi Coşbuc şi câr.d le citesc. parcă îmi aduc aminte de acele cUpe de neuitat când în tăcere·a solemnă a nopţilor dt>
vară, adâncurile de umbră ce se deschideau în pădure (acolo unde raza lunii călătoare printre vărfurile copacilor
nu izbutea să pătrundă prin des~l frunziş) luau înaintea ochilor noştri înfăţişarea prăpastiei inf~male; muntele ·d-e fa"
ţă lua forma sfântului munte al Purgatoriului, şi
stelele·
sclipind deasupra ·capetelor noastre ni se păreau a se învârti cu cereasca melodie de care Dante pomeneşte în Paradis. Ramiro Ortiz" .28
L:i Tismana. în 1915, au fost prezenţi la „ Vila Sfetea"
nu numai familia Coşbuc Şi Ramiro Ortiz. ci şi compozitorul Alfons Castaldi, dr.' V. Lucaci, Dinu Cesianu şi Gheorghe Dumitrescu Bumbeşti. Discuţiile de la „masa fraţilor"
în casa Sfetea erau însufleţite ele „ badea Gheorghe" - cum
i se spun~a lui Coşbuc.
.
Alexandru Coşbu,::: era „bine fă·cut, vesel in tot timpul.
urma în toate ,pe tatăl său şi în.că de mic re.cita multe din
poeziil<? cuprir.se mai ales in volumu,! „Balade şi idile".
„Oi fi eu cineva, dar Alexandru mă va întrece" îi pliicPa "să spună, lui George Coşbuc" 29 , după cum mărturisea
un cunoscut din .Tismana al poetului. In ziua de 25 august
1915 şi-a sărbătorit la TisŢnana Lmplinirea a 20 de ani.
. O întâm,plare totală avea însă să-l smulgă ourând pe
Alexandru din sânul familiei şi să-l facă nefericit. pe poetul
ce şi-a iubit atât de mult fiul.
In ziua de 26 august 1915, dimineaţa. Alexandru Coşb 1Jc
a plecat de la Tismana la Târgu-Jiu cu maşina prietenului
său bucureştean Io:-i L Alexandrescu Stâlpeanu, urmând
să se .întoarcă după-amîază:io. "La îotoan:erea din Târgu-Jiu
spre Tism:ina, între Bă,leşti şi Corneşti. la km. 9, maşinft.
după rupereae barei de dire{:ţie, s-a aruncat în şanţul din
.)tâng:a şose!ei, aocidenlul afo:'cându;-i dar pe p,asageri. Şo
ferul a murit pe locul aoci.d2ntului, Alexandrescu Stâlpeanu şi Alexandru Coşbuc au fost luaţi ~n stare gravă. într-o
căruţă cu boi, şi duşi sipre Spitalul din Târgu-Jiu. Prietenulproprietar al maşinii a murit pe drum.
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Alexandru Coşbuc, lovit la cap, a decedat după intra"
rea pe poarta Spitalului din Târgu-Jiu. strada TTnirii
nr,
114, în aceeaşi zi ~<? 6 august 1915. orele 20.:n Certificatul
medical nr. 82 de „verificarE>" a morţii a fost semnat
df'
dr. Nicolae Hasnaş, iar actul de deces arc nr. 199 şi se ailă
în Registrul stării civile pentru morţi pc ,anul 1915,
fila
204, al Consiliului popular al municipiului Târgu-Jiu.
Părinţii lui Alexandru l-au aşteptat neliniştiţi la Tismana şi, neavând nic.i o veste. au pornit seara, târziu, pe jos.
la Târgu-Jiu. Au ajuns la prietenul lor Nicu Miloşesrn şi
au aflat. cu durere imensă. pierderea unicului lor
copil.
Nef~ricita întâmplare a întu\ecat pentru totdeaun.a sufletul
marelui George Coşbu.:, qrăbindu-i sfârşitul.
Drama prin care a trecut poetul a fost consenurntă c.u
com,pasiune de sc_riHorii \'remii. Tudor Arghezi seri.a într-o
tab:et.ă : „De la un timp din George Coşb-uc rămăsese
o
&chemă palidă şi fugară. Il zăream ascuns în păJă·ria lui
mare trasă pe frunte. lşi pierduse băiu.tul.„. Lovitura fatală
n-a cruţat nici pe t.ată, nici pf' poet. Fără voie, tâ.rât spre
sufle1ul lui de o tulburare inslinctivă, l-am salutat odată,
făcându-i loc pe o margine ele bulevard şi ochii lui. s-au
uitat spre mine speriaţi".: 1'.l Şi Ni.c:.olae Iorga nota: „O mare
nenorocire a atins pe George Coşbuc. N-a fost om care, şti
ind bucuriile şi durerile unui pă.rinte, să nu-şi şteargă
o
lacrimă atunci când .inima cea rnare sângera
pe cea mai
bs.păimântăto,arc r•ană care niciodată nu se po.ate închide".:13
Poetul însuşi şi-.a exprimai starea fără ieşire în versuri de o mare gravitate : „Oricând ochii îi ridic / Şi-ţi y[id
sfântul chip. băiete. / Sânge apoi îţi văd prin plete / Şi-apoi
nu mai văd nimic". Pe locul accidentului. ·Coşbuc a ridicat
o cruce pe o piatră şi a săpat o fântână. în amintirea fiului dispărut. In paraclisu\ Mănăstirii Tismana, împreună cu
George Sfetea, a pus trei vitralii, ca semn al dureri,i fă1·ă
seamăn şi al nefericirii sale. Trei ani mai târziu, la 9 mai
1918, când nu împlinise încă 52 de ani, George Coşbuc a
pornit pe drumul fără înloar(.('re, chemat parcă de umhra
îndră·gitului fiu. Prietenii I-au însoţit până la locul de c0n •.
topire cu natura în pământul odihnitor din Cimitirul Belu.
Elena Coşbuc, sotia poetului. a trimis in ife.care an dl
tnsingurării sale, la serbarea de sfârşit de şcoală. cărţi cu
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inenţiunea „Pentru fiii şi fiicele Tlsmanoi, ca să-şi

amiri-

tească de badea Gheorghe". 34

In 1930, Elena Coşbuc a fost invitată de Gorjeni
in
Tismana, la inauqurareae noului local de şcoală, C'1re ave~l
să
poarte numele lui George Coşbuc. Bolnavă fiind, . a
• răspuns printr-o scrisoare : „Reqret {oarte mult că nu pot
lua parte la inauqurarea noului local de lumină a cărui infăptuire aţi" lll«crat cu toţii atât de inimos. Mulţumesc
din
inimă celor care s-au gândit să treacă la nemurirea numelui regretatului nostru, care, fiu de ţăran fiind, le-a ·fost aşa „ .:t5
·
Susurul râului Tismana şi foşne·tul pădurii di!ntre munţi
mai amintesc de trecerea lui Georqe Coşbuc prin Gorjul
ce-i păstrează în legendă dragostea Şi durerea trăite
pe
•aceste meleaguri.

NOTE:
George Co::;buc, Din ţara Basarabilor, Fericita Oltenie, in: „Albina•!
I V (l 9Jil), p. 3.14.
2
Gavril SCridon, Pagini despre Coşbuc, H•57. p. 5B şi urm.
3 BăUe
alraJino-mul'iatice de la Simgiorgiw r0mânesc. Tg.-Jiu, Tipografia Nicu D. Miioşescu, IB96. p. 111.
4
Nicu D. Miloşescu. 1896, p. U, Târgu-Jiu din 1860, un.de deschide
o tipo-litografie de prestigiu. Moare la Târgu-Jj.u în 1%4.
5 Gheorghe Sfetea. născut (al lui Oprea Ştefea si al Mariei) în mai
1&68, în SCheii Bral?ovului oraşi al vechiilor 'tipografi. S-a ocupat de comerţul cu cartea în Bucureşti. După 1800 a fost contabilul
Tipografi.ei lui N.D. Miloşescu. la Tg.-Jiu. La pensionare s-au sta1bili>t la TÎISIIlana. A murit în.119'41Q, la Tg.~iu. Vezi N.
Chiţi.ba,
Gheorghe Sfetea, în: „Gorjanul". XVII, nr. 13-14, 8-J.5
aprilie
HJ4.q. p el.
,
6 Cornel Cârstoiu, Coşbuc l'fl „Lwnma satelor", în : „Ramuri". Cr:iiova, an IX, nr. 9 (99), 15 septt-mbrie rnn, p. 15.
7
Vezi „Prevederea", foaie a librăriei N.D. Miloş.eseu, Târgu-Jiu
f.a. Vezi şi C. Cârstoiu. op. cit. şi „Lumina sate~or". Tg.„Jiu.
7
decembrie 1899.
s Vezi actul judiciar nr. 13'14 din 6 aprilie 1M2, pentru u.n Joc în vatra mănăstirii la Tismam1 (lotul nr. b 63. în suprafaţă de 25.23 mp.
la preţul de 1>00 lei).
9
C. Cârstoiu. Coşbuc şi Gorjul, în : „Gazeta Gorjului". Tg.-Jiu,
I.
nr. 19, 2'2 iunie .1968.

1
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Vezi ~i C. Cârstoiu, Coşbuc, colaborator şi preşedinte de onoare ai
revistei gorjene „~ezătoarea săteanuilui". în : „Jiul lHerar~liinţilic",
Tg.-Jiu, Liceul „Tudor VLaHmirescu". am..ll! IV. nr. 1-2. iunie 1972.
p. l"J_,.1s, reprcdus ~i în „Gazeta Gorjului", Târgu-Jiu, anul
V.
. nr. 536, 2 iulie 197'.l.
11 Vezi
.Şezătoarea săteanului", Târgu-Jiu. HlOâ. nr. 3 (martie), f•.
Et2-E!J.
12 Ibid., 19)7, nr. 2 (febroorie1. p. 53-'5'4.
13 lbid .. 1900, nr. 12' (decembrie1, p. ll.
lt lbid., 1901, nr. 7-8 ifebruarie-martie). p. 2'33-241.
ff Ibid„
1906. nr. l'O~LQ (octombrie-decembrie). p. 290--294.
1&. Ibid.,
ElY6, nr. 7--li. (iulie-:iug·ust), p. 204-2!07.
17 Ibid., 1~07, nr. 4 (a:Jrilie). p. 102-105.
18 Sergiu Cujbă (presupunere după' stilul articolelor).
1 9 Vezi .. Amicul tinerimei", Târgu-Jiu, 1908, nr. 12, p. 2'lN-:'74. undc
a publicat poezia ., Viteazul scufundător".
20 Atfoc Cas.:ta'di ('1'3711-194'2).
21 Constantin Bălăcesou. g·Jrjean, au•torul sitatuii „TudoT Vliadimire~cu" (1898) de la· Târgu-Jiu. A lăsat la '„Vila Sfet.ea" o
sculpt•Jră
mică „Tu:loT Vladimirescu", care s-a piedut.
22 Registrul. „Vilei Sfetea" s-a păstrat I.:i prof. Anton Neamţu
d'.n
Tismanri.
23 După Cornel Cârstoiu. Coşbuc Ia Ti:smana, în: Gaz·2ta
Gorjului
A~UL I, nr. 24, 27 iulie 19113.
24 Ibid ..- loc. cit. ; poezia.
25 Idem. Alexandru Coşbuc.
insemnări inedite cu prilejul comemorării morţii sale, în: ~Gazeta Gorjului". anul I. nr. 30. î sep~embric
10

µ008'.

•IA 6.

cu· nr. 42J.61 din ;:!5 iunie (8 iulie) 1'9-1.J. Viză de ieşir l
pri111 Predeal Gară la 11 iulie 19113 şi viza de, întoarcere la jl
se;Jitembrie 1913 .. Alte vize de ieşire-intrare prin acela~i pUJncit sun~
între datele de l · oct:imbrie 1913 si 16 ma.j 1:314 · -·
vezi Co!"11e~
Cârstoiu. Coşbuc Ia Tismana, loc. cit. şi Gavri! Scridon, Pagini des·pre Coşbuc, Bu•cU:reşti, S.S.1.F., ]~157, p. 21'.J, !>7-71. P~aportu•J ·s-a
păstrat la Miş;u Popescu din Tismana; a ajuns apoi la prof Constantin P. Popescu din -Târgu .Jiu. oferit ulterior prnfes:irului C')rnel Cârstoiu ·din Târgu-Jiu.
27 F\:.Ux;(rafia „La TiSllTI3na. Coşbuc cu H. Ortiz" a fcst publicato"!
în
„Contemporanul'.', ·Bucu~ti, nr. 37 (HWJl, :lin 16 septembrie l 96!i.
28. După C. Cârstoi.u, op. cit.
29 Cristina Rodea nu, Coşbuc pe meleagurHe gorjene. ·in: • Ecou". . revista Liceului economic Tg.-Jiu. a.nul I, 1917•). nr. 3. p. 15.
30 Vezi
Neno1ocirea poetuhii Coşbuc, în: „Unirea neamului", Târg1'Jiu, 'anul II .. nr. 98, 30 august 1915.
.
'
31 Vezi Cornel · CârstJiu, Alexand·ru Coşbuc.
:ns-emnă.ri inedite
cu
prilejul comemtirării morţii sale, loc. cit.
32 Tudor Af'ghezi.
u~~~I~a.
'
34 D~pă mărturisirea învăţătorului tisrnănean Nicolae Chiţiba.
35 Scri-•oarea s-a păstrat de învăţătorul Aurică Cocârlă din
Tisman1.
Vezi Cristian Rodeanu, op. si Ioc. cit.
2G
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Fubl 1 caţii 0părute

după 22

în· (]orj

decen1brie 1989
. ION TARBAC
VICTOR ANDRIŢOIU

(Sumar din 'ul.
„ISTORIA
PRESEI
GORJENE", în curs de .~parlţie)
1. GORJEANUL Cotidi.m independent. 2]
dec. 198).
R claclori şefi : Xen::ifon J:Jcob, Nicolae Brânzan.
2. TIMPUL ADEVĂRULUI. Săptămânal /al tuturor, 1
febr. 1990. Director: I. Giurgiulescu.
:3. RENAŞTEREA LIBFRTATII. Jur:ial qorjean ele informa\ie opinie şi reoortaj, 1.0 febr. 1990. Dircc;tor: Ad:·;a'l
Gorun, reda-:tor ş.ef : Gheorghe Gorun.
·
4. EDIŢIE SPECIALA. Săplămân.al al tincrilo:· gori'.'ni,
11 rebr. 1990. Dire·ctor: Dana Marcu, red1ctor şef: R<aiu
Ionescu.
5. CTTVÂNTUL DREPTATIL Săptămân:iJ politic socialcultural al P.N.Ţ. - c.d. Gorj, 22 f9br. 19~HJ. Redactori şe~·i:
Benon~ Negomir2anu, Spiridon Popescu. Filimon Ciocăz:=mu.
Matei Catrinoiu (director).
6. ECRAN GORJEAN. Pro;p·am ele cultură
cincmat ~grafică, ian.-mart. 1990. Redactor şef: Mih.:ii c;:rcangă ..
0
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7. HAZTTL. Publicaţie bilunară de satiră, umor, şi diver,isment. 1 m:utie 1990. Director şi reda.clor şef:
ION

CANAVOIU.
8. DEMNITATEA. Săptămânal al orq. Gorj a PNL
"."
martie 1990. Membru onorific: Sanda Tătărăscu, redactor
şef: Florin Hutium.
9. DIMINEAŢA GORJULUI. Ziar al Org, judeţene
a
F.S.N. Redactori şdi : Pavel Popa, S.N. Uţiu (Narcis Neaga),
Emanoil Popescu (se.cretar general de redacţie).
10. COLUMNA. Revistă a Fundaţiei „Constantin Brâncuşi". martie 1990. Preşedinte fundaţie: Titu Rădoi, redactor şef: Aurel Antor;ie.
11. CURIERTTL PRIMĂRIEI. ZiC!r al Primăriei municipiului
Târgu-Jiu. 31 martie 1990. Primar: Nicolae Preoteasa. CoorcJonatori : Traian Dănescu şi Panti Cristea.
1~. GORJUL PITORESC. Publicaţie lunară de
turism
pentru tineret, aprilie 1990. Reda.clor şef : Ion Elena.
13. CTTRIERUL DREPTĂŢII SOCIALE. Să,ptămânal
a1
PSDR Filiala teritorială Gorj. Redactor şef : Titu Rădoi.
14. NOROC BUN. Periodic independent al oraşului Motru). Primar: Laurenţiu Sănătescu, (apoi ziar al sindicatelor
libere Motru), aprilie 1990. Redactor şef: Teodor Abaqb. C.
Bunilă (adj.).
15. PULS. Periodic social-cultural independ0nt fondri t l::i
Bumbeşti-Jiu, aprili~ 1990. Re<lc.ctor şef: Ilie Lăudat. secretari de redacţie : I.D. Scorei şi Ion Şoldea.
16. PARÂNGTTL. Publicaţif· lunară a Mişcării Ecologiste din Gorj. 4 mdi 1990. DirL'dar: Ion Lăceanu, secretar <le
redacţie : Ştefan Stăiculescu.
17. ŢARA LUI BACHUS. Jurnal al Societăţii Vitico'e
Reg:Ile „Dealurile Negoc-şliului'', iulie 1990. Director: Icn
Fugaru. redactor şfO'f: Ion Tarbac. (B.A.R„ P. III. 46759).
18. CUGETAREA. Revistă de literatură, artă, ştiinţă şi
cultură. iulie 1990. Director: Alex. Ştefănescu, redactor şd:
Ion Modoi.
19. BOGDĂNEL. Gazet;:i independentă pentru toţi copiii. auqust f990. Direrctor : Al-ex. Ştefănescu, redactor ş!'f:
prof. dr. Ion Mocioi.
20. ARC.Rebus al Asociaţiei române „Cugetarea", C\i.1·
gust 1990. Realizator. Ion Mocioi.

222
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

21. LUMEA COPIILOR. BiBlioteca rtentru cei mici, august 1990. Redactor şef: Ion Mocioi.
22. DIDACTICA. Publicaţie a şcolii generale, oct. 19911.
Apare sub redacţia unui comitet.
23. LIBERALTTL GORJEAN. Săptămânal al PNL Gorj,
1-7 nov. 1990.
24. GLASUL NOSTRU. Bilunar al Societăţii "Tipograful" Tg.-Jiu, nov. 1990. Directcr: Constantin Rovinaru, re·
dactor şef: Dumitru Dem. Iom:şc u.
25. SEMAFORT"L. Periodic de informaţii şi educaţie rutieră, 11 dec. 1990. Redactor coordonator: mr.
Alexandru
Prejbe1mu;
,
26. BULETIN DE INFORMARE ŞI DOCUMENT ARE dl
Camerei de comerţ şi industrie Gorj, 1990. Preşedinte: dr.
Gheorghe Vâlceanu.
27. MONITORUL OFICIAL al Prefecturii judeţului Gorj.
1990, Pref0cţi: T0ni Mihail Grl'blă şi Gheorghe Mărculescu
Caralicea.
28. COBILIŢA. Săptămânal de cultură şi umor. orqan
al juveţilor de pretutindeni, d~. 1990. Director: Vasile Vd.caru, redactor ş_ef : C. Duică.
29. GORJUL DEMOCRATIC. Periodic de informaţie, opinii şi reportaje, dec. 1990. Director : Ion Iacobescu, redactor şef: Ion Tarbac. (B.A.R. P. III. 47142).
30. ŢARA LTTI LITOVOI. Jurnal literar-artistic şi istoric, 1990. Redactor şef: Ion Tarbac.
31. CRINUL SA TELOR. Periodic al Societătii culluralştiintifice „Jaleşul" din Slol'ojani, dec. 1990. Diredor:
Ion
Sanda. redactor şef : dr. Gheorghe Gârdu.
32, CTTRIERUL ECONOMIC. Periodic editat de Cam"rr1
de comerţ şi industrie a jude~ului Gorj, dec. 1990. Coordo1Tator: ec. Gh. C. Vâlceanu.
33. OPINIA. Sil.11tdmânal indejx~ndent, .12-18 apr. 1991.
Director: dr. Ion Mocioi, redactor şef (şi apoi director) : EmanoH Popescu.
34. ALMANAHUL GORJEANUL", martie 1991 Redactor şef : N. Brânzan.
35. ARCADE. Revistă ]iterară pentru elevi şi profesori,
1991. Director: prof. Ion Mocioi, redactor şef: Zenovie Cârlugea.
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.. - 36. LUMINA_ Pub1i_caţie a. PSM pentru Oltenia,
1991.
Director: Florian Copco a, redactor şef: ·Dumitru Cântar.
· 37. OLTENIA ECONOMICĂ. P;eriodic de i,nformare. ofertă şi reclamă comercială al C.1merei de comerţ şi industrie din judeţul Dolj, Gorj, Mehedinţi. Olt şi Vâlcea, 24 iulie 1991. Red1c'or pentru Gorj: Vasile Crăciun, red. ·rospons·abil : Gh. Albu.
38: RENAŞTEREA ADEVARULT~I. Săptămânal de ati, tudine civică, 1991. Directori: Gh. Grigurcu (onorific) lc.n
Giurgiule cu, Gh. Gorun.
·
39. MIORIŢA. Ediţii special·e editate de Centrul ju·ie·
ţean de conservare şi valorificare a tradiţiei Şi
creatiei
populare Gorj, 6--8 nov .. 1991, cu co!1tribuţia unui colectiv
ele redacţii:'.
40. OLTENIA AGRARA. Publicaţie de informa.re tehnică şi socială p.entru judeţele Dolj. Gorj, Mehedinţi
Olt,
Vâl· ea 1991. Condusă de un colectiv de redacţie.
41. FANA COŢOFANA. Publirnţic de divertLsme:'.t şi
umor pentru toţi copiii. 1991. Reda-clor responsabil:
Gr:gore Haidău.
4~ MESAGER. Cotidian de informaţie şi atitudine, :11 dependent (apare apoi săptămtrnal) 31 martie 1992 Director: Dorei Corcoveanu, redaclor şef: Elisab~ta Vălu'ă.
43. INTERFLUVII. Revistă anuală 1 Societăţii culturalştii.nţifice „Rădineşti Gorj". iude 1992. Redactor
şef:
Marin I. Arcuş. (B.A.R. p. II. 47328).
44. BILETE DE PAPAGAL. Editat de Centrul judete:m
al creaţiei Gorj, 14 ·iulie 1992. RPda~tori : Ion Cepoi, C. Pepescu. Th. Dădălău ..
45. AGER. Periodic cip divertisment cultură şi publiciLate. Editat de ACTenţia Economică Română, iulie 1992. Preşedinte : dr. ec.
Dan Ilic Moreqa. Dire·ctor: Doru V. Fometescu. red:ictor şef: Ali:-x. Doru $erban. s~crctar ele r0dac'.il':
Ion Tarb·•=·
46. REVISL\ lNVAŢATORIMII GORJENE. Publicaţif'
a învă;ătorilor gorjeni, sept. 1992. Redactori: Antonie Dij-·
mărescu. Ion Elena. PPtrc' Nanu, Grigore Haidău.
47. CURIERfîL MINIER. Săptămânal al Fedcraţipi sindicatelor miniere „Lignitul" 12....,.-18 nov. 1992.
Redacbri
şefi : NicolaP }.lihu şi Ion Şoldea.
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48. OLTENIA AZI. Revistă inrlepend~ntă pentru jude\c:le Dolj, Gorj, Mch(xlinti. Olt şi Vâlcea. 1992. Redactor
şef : Florin Ciobanu, corespondent pentru Gorj : Ion Tarhac.
49. PIAŢA OLTENIEI. Ziarul oltenilor. Publicaţie
de
mică şi mare publicitate, 1992. Director: Ion Niţă. redactor
şef : Ion TarbaL'..
jucleţear.
50. MONITORUL OFICIAL al Consiliului
Gorj. Preşedinte : dr. ing. Ştefan Popescu Bejat.
51. TÂNARUI.! GORJEAN. Publicaţie bilunară editată
de UTS Gorj, 1 mo.rtie 1993. Redactor şef: cc. Victor H4n·cu. Cornel Şomâcu (adj.).
52. GORJUL ECONOMIC. Periodic l;:lilat de Camera de
comerţ şi industrie Gorj, martie 1993. Director: Gh. C. Vâlceanu. redactor şef: Vasile Crăiciun.
, 53. TTTDOR VLADIMIRESCU. Revistă d€' cultură, artă
ş( istorie, mart.-apr. i993. Preşedinte: Victor Hâncu.
54. UNIVERSUL .GORJEAN. Să:p:tămârnal de opinie, atitudine şi reportaj, 28 apr. - 5 mai 1993. Director: Adrian ·Gorun, redactor şef: Elena Văluţă.
55. REFLEXELE TIMPULUI. Jurnal de informaţii. ::i.titu<lini şi reportaje, mai 1993. Direotor: Nicolae Pacearescu,
rcdador şef : Petro Traşcă. secr<~tar de redacţie, redactor
şef : Petre Traşcă. seeretar de redacţie : Ion Tarb-ac.
56. GORJUL UNIVERSITAR. Bul€'tin ştiinţific şi de informare al Universit~ţii „Constantin Brâncuşi" Târgu-Jiu,
mai 1993.
··
57. JTTRNALUL POLIŢIEI GORJENE, iunie 1993.
Di··
:-celor : col. ConS'lantin Codiţă re~laictor .şd: Viorel Chilea.
58. JTTRNALUL DE GORJ. Săptămânal independent (ş1
de informaţii diverse). 28 iunie - 4 iulie 1993. Preşedinte:
Dorin Coman, director fondator: Nicol·ae Măne.s<:u. reda.c·
tori şefi :. Maria Manolea, Muqurel Suru,?ăceanu.
59. GAZETA GORJULl.H. Foaie volantă a Comitet ulm
judeţean de reorganizare a PCR, 1993. Red-ador coordonator : ec. Victor Hâncu.
60. BUSINESS CONTACT. Publicaţie săptămânală pentru anunţuri qratuite şi rnc:lamă. Editat de S.C.
Business
s'rv SRL Tg.-Jiu şi Camera de comerţ şi industrie Corj,
1

199~L

61. TRIBUNA GORJEANĂ. Periodic al
administraţiei
publice locale editat de Consiliul judeţean Gorj.
august
1~93. R{'dactori şefi : Zoica Zamfirescu şi Viorel Gârbaciu.
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62. PAI'JDT5RII. Publicaţie lunară a PRM - filial,a Gorj,
ianuarie 1994. Director: dr. Ion Modoi.
redactor
şef:
€onst:a111tin Gheorghe, secretar de redacţie : Nicolae Predescu.
63. UeiEENII. Revista Liceului teoretic Nova;ei, martie 1994. Redactor coordonator : prof. Mădălina Popica.
64. JIHL. Revista Liceului „ Tudor VladimiTescu" Târgu-Jiu. Realizată sub coordonarea unui colectiv de reclacţie, condus de Gh. Temerean<:ă (directbr).
65. RÂNDUNEL. Revistă de satiră şi umor editată de
Centrul judeţean de creaţie. dedica.tă Festivalului Al. G.
E•a.Jotescu - Neicu, aprilie 1994. Ediţie îngrijită de Teodor
Dădălău şi Adrian Margău.
66. KRYPTON. Revistă de literatură şi artă
sdenceficţion, 1994. Lector : Ion .Mocioi.
67. ADOLESCENTTTL. Publica.ţie bilunară ed~tată de eaevii Liceului industrial minier Motru, 1994. Redactor şef:
Raul Carlaonţ.
·
68. VOINICEL. Supliment estival pentru elevi,
199-t
Dire'C'tor : Gheorghe Temereancă şi NiCIO·lae Chinoiu (adj.).
Coperta Grigore Haidău.
70. G.A. T ALOOUL FIRMELOR COMEROIALE. Editat de
Camera de comerţ şi industrie a judeţului Gorj. 1994. Preşedinte : dr. Gh. C. Vâ1ceanu.
71. IDEE'A. Săptăimânal . independent. 2.1--29
august
1994. Director onorific : Dinel Răsco1 : Ştefan Geamănu, redactor şef : Victor Barbu. 72. NOMAZII. Publicaţie trime5trială a Partidului Romilor Nomazi şi Căldărari din Gorj, septembrie \994. Preşedinte : Ion Mihai Ministru, director : Potâncă
Constantin
Minel, redactor şef: J\l. Doru Şer<ban,
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Colecţia Paleontologică „1.P. Voiteşti''

comuna

Rălăneşti, judeţul

Gorj

- ldentif ic are Şi Descriere POPESCU FELICIA
Frumoasa colecţie paleontologică găzduită de casa meI.P. Voiteşti. face ca aceasta din urmă să fie
nu
numai un valoros izvor de documentare ştii.riţifrcă ci şi un
veritabil punct de atracţie pentru orice vizitator. Din nefericire însă, exemplarele fosi'le şi actuale au „poposit"
în
casa .celebrului geoloq după mai bine de 10 ani de la moartea acestuia, ceea ce le-a văduvit de o identificare şi o
descriere pe măsura frumuseţii şi valorii lor. Voi încerca
în cele ce urmează, ca pe lângă o identificare corectă
a
exemplarelor paleontologice din colecţie, să le fac şi o descriere mai puţin rigidă, alături de nomenclatura de specialitate.
Cu o frumuseţe aparte se prezintă prin ele insele, graţie pseudonimului lor, aşa zisele animale flori. Este vor_Otl de fapt de Ordinul Hexacora.J.a al Clasei Zoantari din
Subâncrengătura Anthowa ce ţine în marea
Increngăturil
Coelenterata. Penhu o mai bună înţelegere a formei,
a
mecanismului biologic şi a importantei celor câteva exemplare de hex·acorali existente în colecţia noastră, voi far.e
o rescri'ere detaliată a Anthozoarelor din care face parte.
morială
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Animalelce flori din Subâncr. Anthozoa sunt fosile ş[
actuale, izolate şi coloniale. ce trăiesc prinse de substrat,
cu schelet fie şi frumos colorat sau lipsite ele schelet. Important pentru el însuşi este faptul că un individ de Anthozoa prezintă în interiorul cavităţii gastrice septe cărnoase
cu rolul de a mări foarte mult suprafaţa acestei cavităţi.
In jurul orificiului bucal, ce este invaginat la iAthozoare,
se găsesc tentacule elastice goale, numărul acestora fiind egal cu numărul septelor din interioru! cavitătii
qastrice.
Creşterea numărului de tentace;!e reprezintă de asemenea.
un avantaj in lupta pentru existentă. permiţând animalului
să prindă o cantitate mai mare de hrană. Un individ
ele
Anthozoa are un schelet propriu, cărnos sau calcaros. C(l
se numeşte coralit. ln cazul un.ei înmulţiri sexuale, · celula
ou se formează pe marginea septelor-cărrioase, fecundarea
are loc în apă, cei doi gameţi pornind de la indivizi dife·
riţi. Din celula ou rezultă o larvă ciliată c'e pluteşte
un
timp în mediu, apoi se fixează. pe substrat, se învaginează
rez.ultând un individ sub formă de cupă. Ectodermul (scheletul extern) secretă la exterior un schelet cakaros de forma unei farfurioare puţin adânci, numit ăprototccă,
care
pe măsura creşterii individului se adânceşte. Pe discul bazal încep să apară şi nişte proeminente radiale ce pliază
şi parteae cărnoasă care aderă de partea bazală.
Acf.>ste
proeminenţe se înalţă, concresc: cu părţile Jor distale (externe). cu peretii prototedi, rezultând se:ptele calcaroase
sau sc'.eroseptele. Apoi individul creşte în înălţime, se desprinde de baza lui şi secretă un, nou· perete tmsversal la
baza coralitului, ca un fund dublu, numit planşeu. ln unele
cazuri, în interiorul coralitului poate apărea un stâlp calcaros numit columelă. Se poate realiza şi o falsă colum~
lă din concreşterea pe linia mediană a sderoseptelor.
La unele genuri, parleae cărnoas.ă se poate
revăr.·a
peste pereteJe coralitului şi poate secreta un al
doHe.a
strat calcaros - epiteca. ce va înve·li la exterior prototcca. lndiviziii dintr-o colonie pot fi lipiţi fără existenta unui ţesut de leqătură intre ei sau pot fi reuniţi fie prir,tr-un ţesut de legătură cărno·s numit coenosarc, fie printr-w1 ţesut de legătură calcaros numit caenenchi.m.
Clasa Zoantari, unµ din cele două aferente Subâncrengăturii Anthozoa cuprinde anthozoare. cu tentacole
nepe230
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nate. În fauna actuală tentacoiele sunt multiplu de 6, iar
.în cavitatea gastrică sunt septe multiplu de 6. Mă voi opri
ll un exemplar din colecţia noastră, de o frumuseţe rară,
după cum rară îi este şi preze-nţ•a în mod uzual, fiind so,Jitarul gen Favosites al Familiei Favositidae din
Ordinul
Tabulata cu.prins în Clase Zoantari, des.pre ale cărei oaracteristiq am vorbit mai sus. Ordinul Tabulata cuprinde exemplare pa-leozoice, coloniale, cu indivizii din colonie strâns
lipiţi· unul de celălalt, neexistând ţesut de legătură. Ca vita te.a interioară a acestor indivizi prezintă pereţi orizontali sau Labule. Corpu.I moale ale aoestora părăseşte con"
tinuu partea bazală a c.aliciului, pe măsura adâncirii coralitului, secretându-şi în acelaşi timp câte o nouă tabulă cte
bază.
•. 0: ,, 1
Al nostru Favosites este un gen colonie, ai cărei indivizi au un schelet format din tuburi poligonale strâns lipite intre ele, cu pereţii laterali perforaţi, cu pori în şiruri
verticale, cu partea cărnoasă putând comunka dintr-un coralit în celălalt. Este de vârstă paleozoică, mai exact ordovician până la permian şi a p.articipat la formarea recifHor paleozoici, mai puţin exemplarul nostru, de care, cu
toate acestea suntem mândri. (vezi figura 1).
Mai avem şi alte animale flori, dar acestea sunt hexacorali dintr-un grup frate cu Ord. T·abulata, mai exact Ordinul HexacoraHa. Caracteristica indiviziJor din Ord. Hexa··
coralla este prezenta se.ptelor multtplu de 6. lşi fac apariţi.1
Ia începutul triasicului (era mezozoică) şi trăiesc până azi,
existând forme izolate şi coloniale .. Pentru că a.stfel încât
se pot deduce şi caracteristicile formelor fosile în comparnţie cu oele ale formelor actuale. Deşi colecţia. conţine mai
multe exemplare de hexacoraH, mă voi limita, pentru eliminarea unei eventuale erori, la descriere.a unui singur gen
care oricum este dominant şi asimilat cu certitudine.
In câteva ipostaze generate doar de dimensiunile diferi.te, se prezintă genul Cunnolithes sau Ciclolites al Familiei
Cunnolithidae. Indivizii, de diferite mărimi, prezintă acelaşi
tip de schelet redus la o epitecă circulară bazală. pe care se
dezvoltă septele multiplu de 6. în lipsa pereţilor laterali. Este
un gen caracteristic cretacicu-lui - era mezozoică de tip
mediteranean - cu a.pe dulci. (vezi fog. 2).
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Nu pot trece la prezentarea celorlalte cxempiarc din ctlpână nu subliniez importanţa celor dPja prezentate,
mai exact rolul Celenteratelor, a acestei mari încrengături,
din care face parte şi exemplarele descrise an teri or. Organisme acvatice, de apă dulce sau marine, cc.lenteratele de5i
se pot deplasa fie purtate de curenţi, fie de 1hişcările proprii pulsatorii. preferă (mai ales Antbozoarcle „noastre") un
mod de viaţă sesil (stau). Majoritare sunt formele cu schelet care au avut şi rolul cel mai im.portant ca organisme constructoare de reciti, ceea ce explică faplul că cea mai mare
parte a zăcămintelor de calcar din zilee noastre se găsesc
în dCi)OZite geologice.- La rândul lor, astfel de zăcăminte au
rol în construcţie pentru obţinerea varului. putând fi uşor
c1olomitizate deoarece conţin pe lângă carbonat de calciu şi
c-arbonat de magneziu. O importanţă a.parte prezintă fotm9le
izolate de Anthozoa care indică de requlă o mare mai adâncă, cu salinitarte normală şi cu temperatură între tcmperat:i
şi reice. Formele constructoare ele reciti, în contrast, indică
în.totdeauna o mare cu salinitate nonnală, însă cu adâncime
TRică (50-60 m). cu o apă limpede (fără aport de material
terigen). bine oxigenată, cu o temperatură ridicată (mări
calde) la o medie anuală de 20°C. Toate organismele con·
structo·are de reciti dintre celenterate au avu l nevoie de aceste condiţii dP. mediu. condiţii necesare şi organismelor
actuale, aceste detalii constituind valoroase informaţii în
ceri::etarea ştiintifică.
Ne despărţim de Celenterate, GU consola-rea că mai avem
.iltc multe şi frumo;isc de parcurs. La o primă vedere, descoperim în vitrinele colecţiei mai multe exemplare de cochilii de melci, de ~onne şi culori diferite. Impresia că ne-ar fi
:'amil~are este înşelătoare, deoarecf: este vorba de genuri diferite şi chiar subclasc diferite, aparţinând Clasei Gasteropoda ale cărei caracteristici le voi detalia în cele ce urmealecţie,

zj

Gasteropodele sunt un grup numeros de moluşte (lnMolusca) în plină eyo1uţie, care au cuceTit spre
deosEbire de alte moluşte atât mediul marin, ·apele dulci,
cbt şi mediul terestru. O carac~!"istică dată de denumirea
lor t.•ste aceea că prezintă un picior aşezat în partea ventr:ală a mesei viscerale. Gasteropodele acvatice respiră prin
Lranhii a.şeMte în camera mantalei, iar cele terestre respiră priintr-un pseudoplămfrn realiza1t prin vascularizarea
·~rengătu.ra
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pereţilor mantaiei. Deplasarea lor se f'dce cu ajutorul unui
organ muscular, mai exact un picior aşezat la partea ventral~ a corpului, înaintarea realizându-se prin contracţii succ-es!vt: ale muşchilor din picior. Organele interne ce ·se gă
sf·sc în sacul visceral din. partea dorsală a corpului, sunt :
aparatul digestiv; esofagul, sisLemul nervos şi sistemul cir-·
cular. Aparatul dige~tiv începe printr-u.n orificiu bucal şi
se .::c.ntinuă cu o limbă cu numernşi denticoli chitinoşi ce
Jo:·mează radula. Es::>fagul p.rezintă glande anexe (glande
dif;l'stive) şi un intestin subţire ce se deschide într-un anus in cavitatea mantalei. Sistemul nervos este redus la
5 p1~rechi de gang·lioni reuniţi prin filete nervoase. Sistemul cir<:ular deschis t."S1e reprezentat de existenţa unei inimi cu un ventricol şi două auricole, sânqele fiind trimis de
la ir.imă prin nişte aorte scurte în lacunele (golurille) corpului. ·Aici piere oxigenu•l, apoi este cules iar în nil?te vene
Cl-1 c.uo la organele respiTatorii unde se oxigenează şi revine iii inimă. Inmulţirea Gasteropodelor este sexuală, m!'lrea majoritate reprezentând sexe separate, cu excepţia terestrelor care sunt hermafrodite. Scheletul extern, secretat
de epidermă, . are forma unui con Şi este aşezat în partea
dorsa:ă a corpului. CochHia este prinsă de corpul moale
printr-un muşchi columelar care se resfiră în picior. Corpul
m:.:ale poate fi retras la pericol in cochilie, mai mult, unele
cxunplare prezintă şi un căpaceJ numit opercul ce poate
înc}·Jide completorificiul cochiliei după retragerea corpu!ui
moa!c·
C'ac~i realizăm o secţiune prin cochilie observăm 4 strat~
diseincte. La exterior, stratul organk format dintr-o subsl<rnţă organilcă întăiritoare - conchioll!na, ipoartă denum~
rle periostracum şi posedă pigmenţi color-aţi caracteristici
tiifcritelor specii. Acest strat extern are rolul de a proteja
~ u2h1 :ia calcaroasă de dizolvare, totul'/i el însuşi nu se consenc'.. ceea ce explicJ. faptul 61 fosilele nu sunt colorate.
Urm.:J.torul str·at este numit strotui prismatic şi este format
1
• in
pisme de aragonită. Urmeaz;J stratul lamelor care este
formal conform denumirii din lamele· de arngonită. Al pa1rulea .strat, cel intern, se numeşte stratul sidefos şi este form,~.t din alternanţe de lamele de aragonită şi prisme de conchiolină. Cochilia de obicei estf~ inrulaw în spirală. Doar la
~ormeJe primitive înrularea este într-un singur plan, pe când
la r:ele evoluate se observă o înrulare helicoidală. ln cazul
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iri. care aceasta î.ri.rulare este 1aTg:1 pe partea inferioară a
1..:vl'!i:11ei apare mi orificiu, ce se continua cu un gol, numit
0:mbilic. Câ:nd ombiiicuil este delimita.t do-ar de uH1ma spiră,
.;ietctSta se numeşte fals. Când 1nruurea tubului cailcaros este
':itrânsă, în mijlocul cochiliei se Ya forma columela. Fenomenul de inrulare apare foarte d:.:- timpuriu, din cambrian
(primul etaj al erei paleozoice), determinând o torsiune a
masf; viscerale, ce .!'ace să se piardă simetria bila·terailă· ACCiJ&tă torsiune o putem urmări îu stadiile larvare de gasteropode. La o la·rvă de gasteropod cu cili, tubul digestiv
este aproape drept. Datorită aces~ei torsiuni, branhiile aju11g inaintea inimii, io.r cochilia se orientează Ct.P vârful în
sus. Partea ascuţită a cochiliei corespunde cu partea embriorn.tră numită prototecă. Imediat după apex (partea ascuţită),
co2~iliu. este reprezentată de acel(• răsuciri numife fiecare
:n parte tur. de spiră. Partea finaJă a ultimului tur de ·spiră,
e<pc>rtm a, poate fi întreagă conlerind exemplarelor denumirea de holostome, sau poate să ~e prelungească printr-un
c3nJl sifonal, situaţie in care exe;nplarele sunt nwni,te si. fostome. Gasteropodele sifostome se întâlne1sc începând din
jurasic, marcându-se un progres tr.cmai prin apariţia acestuî C'.anal sifonal dispus pe partea superioară a aperturii.
Prin canalul anterior (branhial) este adusă apa proaspăaă
p(•ntrn respirnţie, iar prin canalul posterior (ana.I) se elimină
apa. Pe suprafaţa cochiliei exisU1 striuri caracteristice, adicii u.şte îngroşări de la apex pâr:<i. la apertură, numite varice sau pot apărea ornamenţij (coaste) longitudinale, transversale, care consolodează perete!~ cochiliei fără a-l ingreuna. lr funcţie de sensul de înruiare există cochi'iii dextre
cu inruliare în sensul acelor de ceasornic şi cochi!lie o:rient:itti cu apexul în sus si cochilii semestre cu înrulare în sens
trigonometric (sau cu deschiderea în stânga).
M-ai bine reprczen.ta·tă din punct de vedere al diversităţii r,enurilor, este Subclasa Prosobranchiata din Clasa Gasteropoda.
Prosobranchiatele, de vârstă cambrian pân~1 le actual,. sunt
gasteropode cu branhiile în faţa inimii, specifice mediilor
marine, în număr reclus mediilor de apă dulce, însă dintotdt•auna · acvatice. Ne prezentăm în faţa vitrinelor colecţiei
cu două genuri ale acestei subclase şi în acelaşi timp cu mai
multe exemplare funcţie de specii diferite ale aceluiaşi gen.
234
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Preponderent. cu deo8-ebiri între exemplare datorate dlmen;siunilor şi chiar culorilor ce corespund vârstelor diferite:
e~te genul Conus caracterizat de însăşi denumirea lui printr-o cochilie conică, cu unghiul spical larg. Este un gen rel'1tiv recent, paleogen la actual, e:are a trăit şi trăieşte în
medi: exclusiv marine. mai exa.c~ în mari calde cu salinitate normală. Face parte din categoria gasteropodelor ev-0.:..
luate, ca-re prezintă deja factorul de progres prin prezenţa
umalului sifonal ce-i conferă numele de exemplar sifonos' tom. (Vezi fig. 3).
Cu caracteristici asemănătoare, făcând parte din aceeaşi
subcla.<;ă, se prezintă ~i genuri.le Murex şi Natica,, care ală~
turi de Conus (vezi fig. 4), toate forme carnivore, au rol nega·iiv în distrugerea recifi~or de Ct'rali şi a culturilor de Ostrei. :i~otuşi, imporeanţa gasteropodelor este mare din punct
cll~ vedere stratigrafic. deoarece· cochiliile lor se păstrează
bine, putând da astfel forme conducătoare pentru diviziun!le mezozokului, cainozoicului şi cuaternaJului marin, salmasl:-u şi continental.
Tot organisme acvatice, în miljoritate marine, sunt şi
~xemplarele Clasei Lammellibranchiata (sau CI. Pelecypoda
sau Cl. Acephala), încadrate similar cu clasa vecină Gasteropoda. Orice lammellibranchiat prezintă o parte anterioară
cu orificiul bucal şi una posterioară unde se deschide anusul De asemeni, prezintă o parte dorsală de pe care pleacă
doi 1obi cărnoşi ce învelesc corpul şi o parte ventrală unde
SE găseşte piciorul, camera mantalei cu branhiile inelare,
:leschiderea capătului tubului digestiv (anus), organele sec: ctule şi cele de reproducere. Cei doi lobi ai mantalei secrf:'tă două valve, una d1eaptă şi una stângă, într-un anumit
:;!.aclhi de dezvoltare a larvei. Larvele mobile se deplasează
cu ai u torul cililor înnotând în stratele de apă. La nn moment dat, în stadiul de creştere apare o plăcuţă l.liilică de
cw.chiolină, dispusă în partea dorsr.lă a larvei. După un timp
031H::are, larva se aşează pe substrat, plăcuţa se calcifică,
adică apar strătuleţe de calcar, se frânge în două, rezultând
ceh" două valve, ce vor creşte pngresiv prin adăugare de
carbonat de calciu şi conchiolină pe marginea lor. ln dezvoi'Larea valvelor va apare o dentiţie primarădiferită de dentitia adultului, apoi şi dentiţia se va apropia progresiv de
cee a formelor mature, iar dimensiunile se vor stabili în
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final ia cele caracteristice.

La

unele exemplare, larvele pot
fr: e brune foarte rezistente
numite bissus, fire ce sunt secretctte de o glandă o picioruJm, care se întăresc imooiat, m contact cu apa marină. La
matutitale, aceste lammellibranchicte pot rămâne în canti'lllre fixate de bissus, sau se pot desprinde. Există forme ce
::.e prind periodic prin bissus de substrat, apoi epuizând hrana se desprind şi se fixează în alt loc. Din punct de vedere
morfologic, valvele sunt formate dm 3 strate : unul extern
de conchilină numit peristracum, o.I ,doilea format din prisme de calcită numit strat prismatic şi al treilea - stratul silkfos format din pături de calcită şi conchiolină, alternanţă
ce-i conferă irizaţii foarte frumoase. Imbinarea la vârf a
valvelor se numeşte umbon, iar partea de interior a valvelor
spre umbon se numeşte platou cardinal. Pe acest platou cardinal se află dentiţia sau şarniera reprezentată prin excrescenţe şi adâncituri sau fosete în care pătrund dinţii de pe
vaivele opuse. Sarniera este criteriul esenţial în clasificarea
~ammellibranchiatelor şi de asem1•11i are rolul de a face ca
cele două valve să se închidă strâns să nu p.Qată lU!neca pe
vc::ertală şi nici antero-posterilor. Apariţia şarnierei este o
evoluţie a striurilor ornamentale, a coastelor, care apoi s-au
separat, spaţiile dintre acestea SPrvind la angrenarea valvelor.Tot pe platoul cardinal se mai găseşte ş iligamentul
ela">tic format din conchiolină, care poate fi nediferenţiat
intr-un ligament intern şi unu' extern. Rolul ligamentului
este de a deschide valvele ; astfel ligamentul extern acţio
ne~ză prin extensie (12ând valvele snnt închise el estp extins
l•.l maximum şi invers), iar ligamentu' intern acţionează prin
rnmpresiune (când valvele se apropie el e comprimat şi,când
vnlvPle se depărtează, el se relaxează). Ligamentul elastic
j1:tern
fixează pe platoul cardinal într-o fosetă ligamentară unică, sau divizaeă în mai multe fosete mărunte. Ligamentu] exterior se fixează tot sub umbon, pe o suprafaţă
numită arce ligamentară, de obicei striată. Această arce poate
fi de ambele părţi cile umbonului. numindu-se în acest caz
amfidet, sau poate fi în partea· pm:terioară a umbonului siluaţie în care se numeşte ligament opistodet. Uneori, în parlP<! posteriaoră a umbonului, poate apărea şi o excrescenţă
numită nimfă (pentru fixarea ligamentului opistodet ca o
plhcuţă).
_ _. --· __ _
__
~r{1i fixate de stânci prin nişte

se

„
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Antagonist cu ligamentul e'astic lucrează muşchii aductori, impresiUirnle cărora se văd, ·sub platOul ca.rdinal,
b partea anterioară şi posterioar:l Liţmmellibranchiatele cu
<io1 muşchi aductori se numesc dimiare iar cele cu un singur muşchi aductor se numesc monomiare. Mantaua· căptu
~;cşte cele două valve ş ieste prinsă printr-o serie de . muş
chi mărunţi de marginea valvei. Locul de fixare a mantalei
pe marginea valvei l'.lsă o impTesiune paralelă cu marginea,
numită linia mantalei sau linie p;::~ială, după cum şi man:aua se mai ~urneşte şi palium ..
Printre cei lobi ai mantalei iese piciorul cu ajutorul
căruL1 lamellbren('.hiatul s·e deplasNză şi se înqroapă
în
substrat, ducând astfel un mod rle viaţă cavicol. Marqinilc
man la lei în partea posterioară concresc, realizâr.rl două canale sifonale, ciliate pe margine, ce permit pătrunderea apei în camera mantalei şi apoi iPşirea ei. Aceste canale
sifonale sw1t retrase în co:::hiliih' când valve'.'C' se închi.d.
Retragerea Sf' face ele cătrp un muşchi situat în partea posterioară a valvelor şi datorită acestui muşchi retractor. linia mantalei· va devi.a apărând un sinuiS în partea posterioară. Astfel, lemmcllibranchialPle cu sinus palia! SC'
numesc sinupalite, iar cele fără sinus se numes·c intcqrip.1liate.
Adeseori valvele pot rămâne întredeschise, atât part!"a anterioară cât şi partea posterioară a lor. Suprafaţ..3 exterioară a valvelor este ornamentată prin'. ingroş.arca
striurilor
de creştere cc formc•1ză coas.tcle concentrice. La rândul
lor. aceste coaste pot purta noduri sau spini. sau pot
fi
solzoase. Mai există şi coaste radiare, care de asemeni pot
fi solzoase. sau pot purta noduri şi s;pini. Rolu'} ornamenta~
ţici este de a consolida valvele şi în ultimă
instanţă de
a apăra animalul de atacul carnivorelor cc se hrăn'Csc cu
moluşt-e. De regulă, lamme!libranchiatelc oo trăiesc aproc1pe de ţărm au vahe bogat ornamentate, iar cele ..ce tră
iesc la adâncime mare sau se în0roapă. în substrat au valve mai netede.
Clasificarea lamrnellibranchia.t<:-lor se afc.l' p·c• baza dentiţiei, în 5 ordine: Ordinul Taxodonta, Ord.
Dysodonta.
Ord. Schizodonta, Ord. Hetceroclonta şi Ord. Pachiodonta.
1Colecţia no.astră ·cuprinde câte 1-2 exemplare
(genuri)
din ultimele 4 ordine enumerate.
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O!·dinul Dysodontd, caracterizat conform denumirii de
lipsa dentiţiei, cuprinde larnmellibranchiate cc au pe platoul cardinal o vosetă liqamentară sau 1Ţ1ai multe fosete
mki. Dysodonte1e duc un mod de viaţă fixat. fixare ce se
realizează fie prin bissus. fie prin concreştere cu una din
valve ele substrat, consecinţa acestui tip de fixare
fiind
.formare."l unei valve ineqale (individ inechivalv). La alte
dysodonte dispare muşchiul aductor anterior. rămâne doar
cel posterio,r, ele devenind astfel monomiarc. In totaliLltc
sunt marine, marea majoritate stenohaline. populează zonele neritice, uneaori chiar pe cale litorale. Există însă şi
clysodontc ce înnoată activ prin mişcarea bruscă a valvelor
şi prin .co!1tractia muşchiului aductor unic.
Pecten. un gen din Ord. Dysodonta
şi din
colecţia
noastră, trăieşte din jurask până azi. Poate înnota
activ.
Alte valve aproape circulare, umbon ascuţit, cu două urechiuşp laterale. iar pe suprafaţa exterioară a
valvelor
prez;ntă coaste radiare şi striuri. Pe partea interioară
arc
~mpresiunea muşchiului aducător '/t o fosetă ligamentară
sub umbon. In tinereţe trăieşte fixat de plante cu ajutorul
bisc;usului. apo ise rupe de locul cl'C fixare şi trece la o viaţă activă. Unele specii duc un moci de viaţă culcat pe substrat cu una din valve, mai ~xact valva dreaptă. care este
şi mai adâncă decât valva opusă. (vezi fig. 5).
Ostrea, al doilea gen de Orei. Dysodonta si din colecţia noastră, trăieştP începând din jurasic până azi.
Duc0
un moci ele viaţă fixat pe substrat. fixare cp se rPalizează
pe valva stângă, care este şi mai marc şi 11\ai adâncă. Pe
platoul o:udinal prezintil o fantă ligamentară
puternică,
cu rol de a îndepărta \•alvelp şi un muş.-::hi aductor unic
cu rol de mişcare a valvelor. Ambele valve sunt solide, cu
o pătură de carbonat de calciu groasă, mai ales cea
de
fixare, iar valva opusă este operculiformă. {v0zi fig. 6).
Sunt lammellibranchiate marine. ce preferă apele
calele,
dar se întâlnesc şi în ape temperate. Se pot deplasa doar
larvele lor. dar nici acestea nu pleacă departe de părinţi,
ci se fixează la maturitate în vecinătate, creind bancuri de
Ostrei. care formează în final culturi ele Ostrei, ce conţin
în interiorul lor perle. Gasteropodele cornivore : Murex,
Conus, Natica, prezentate în capitolul anterior, sunt duşma
nii ostraelor.
238
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Ordinul Schizodonte. din care avem în colecţie un sin~
qur qen. este un qrup mai puţin numeros. în qeneral. decât Dysodontole. Pe platoul cardinal al valvei drepte, Schizodontele prezintă un dinte mare. împărţit în două şi zimtat pe marqini. Pe valva stânqă, în interior. <'Xi.stă im dinte
ce pătrunde într-o fosetă limitată de dintele cu două ramuri. Schizodontell:' sau PreherodontPlC'. cum se mai numesc, au valvelC' eq.ale şi umbonu·1 dirijat 1posterior.
Unul din qenurik acestui ordin. qenul Unio. prezent
in colectia noastră. estP de vârstă jura·sk pân.1 J.9 actlHi l.
1Are valve ovale, alungite ·antero-posterior. umbori
putin
oroeminent muşchi aductor anterior adânc ~i ·dispu.s imediat sub platoul cardinal. Pf' nlatoul cardinal Unio are a•P]
dinte mare. cu două ramuri şi mai ar<> încă un di.ntP lt1m0lar posterior. Pe suorafata PXternă a v·alvolor urezintă
striuri de creştere. (vezi flq. 71. Unio se adaptează la a·pe
dulci. de aceea prezintă nvire importantă stratigrafică pentru pliocenul şj cuaternarul tării noastre.
Ordinul Heterodonta cuprind<> lammellibrnnchiatC'lP ce
.prezintă două feluri d·P dinti: cardinali. O'P miilo'l'ul nli'lto11lui cardinal şi 1}aterali (anteriori şi posteriori), de o parte
şi. de altei a dintilor cardinali. în w•nera.J. dentiti" îmnartP
Heterodont·e1r în două mari tinuri : tipul cvrenoirl (ru 3
dinti cardinali) şi tioul lucinoid (cu doi rlinti cardin-Jli). Î."'
ti.pul cvrenoid qăsim un dintP cardinal limita·t de o fosetă
cu două ramuri, lateral-anterior un· alt dinte urm:it de o
fosetă. apoi al doile„1 dinte urmat la rândul său df' altă fosetă. iar lateral-posterior găsim aceeaşi 1alternanţă dint0fosetă. De ;:illfel de-ntitia SC' mai poate scrie şi sub formă
de formulă.
Tipul lucinoid prezintă la mijloc o fosetă în{:onjurată
de două ramuri ale unui singur dint0, apoi urmează iarăşi
câte o fosetă. La unele lammC'llihranchiate pot lipsi o parte din dinţii laterali sau chiar dinţii cardinali î11 tot'Cllitate.
Col,octia noastră găzduieşte exemplare de lammellibranchiate din Ord. Heterodonta rit tipul al doilea.. ludnoid. subgenuri şi specii ale unui singur gen, Cardium. cu diferenţE'
·vizibile doar de dimensiuni şi culoare. Cardium este
un
gen de vâr~tă trias până la actual, în formă de inimă, or239

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

namentat I.'! {'Xte>rior cu strihri de crC'o;;tere şi coaste radiare, ce pot fi simp!C' S.<.1u s·olzouse. sau cu spini. cu rol de
apărare. Dentiţia de tip ludnokl <"S'te formată din 2
dinţi
cardinali şi clinti laterali-anteriori
si
~.:i.tcrali-.posteriori.
EstP un qen marin. clar eurihalin (SU:portă schimbări
de
salinitate>), însă poate fi qăsit şi în mări mai îndulcite precum Marca N<:'-1qră. trecând uneori chiar în .lacuri mai pu·
ţin dulci aici căpătând forme rf'-i permit separarea în suhqenuri.( vc>zi fiq. 8).
Ordinul Pachiodonta cuprinde lammel!ibranchiate
cu
dinţi qrioşi. eare au trăit în mezozoic, în. ape m~1rine, fără
variaţii ele salinitate şi în vecinătatea ţărmurilor.
Pentru
:1 put~a rezista, valvele au devenit şi ele QrD'·3.SC, mari. iar
dentiţia deosebit ele dezvoHată. Pachiodontelc au o ·marc
import'anţ'l stratiorafică dând fonne conducătoal'C
pei;tru
.]ur.asic şi cretacic Mai mult, rnwle au iformait adevărate
bancuri de calcare ce dau în a.c:-c-laş itimp şi va.loroasc indicaţii asupra condiţiilor de mediu: marf' caldă, puţin
a"'
. dâncă. cu salinitate normală.
Genul Diceras clin Ord. Pachiodonta, prezPnt în colcc.r
ţi:i. noastră. ·a trăit în jurasicul şi cretacicul erei mczozo1cc. Se fixa fie \prin valva dreaptă, fie prin .--:ea
stângă.
Fu•1ctic del' valva cu care s·e fixa, se. ck•zvolta şi umbonul
valvei respective, mai mult ded'it umbonuJ valvei
libere.
TTmboanele ambelor valve, sunt mari şi seamănă cu nişte
coarne de berbec, de unde şi denumirea de Dicc'ras, care'
însc>ainnă două coarne. (vPzi fiq.9). Exc>mplarul no·;tru esl0
fosil, du.oă cum şi ordinul din can' facP parte, Pachiodonta,
este exclusiv fosil, exPmplarele rlispărând datorită modificării climei şi condiţiilor dc mediu. în urma
oro~cneezei
de la sfârşitu.] mezozoicului.
Deşi prezenb.rea exemplar.elor existente în
colc·ctie
este încheiată, nu voi pune punctul final înainte ele a vorbi tdeSlpre impor1:rnţa deosebită a tu>luror lammellibranchiatelor~ Deoarece sunt un grup numeros şi mai ales deoarece se conservă bine gratie scheletului valvar. rpopul:arelc
scoici sunt folosi le cu succes în· stratigrafia depozitelor la.custrc plio;:ene şi cuaternare. Ele dau nu numai fosile con,ducătoaf\2 •c:c indică vârsta stra'telor, ci şi'. fosile
facies,
prl'Z+>nta lor în roci arătând tocmai acest
lucru.
Există
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lammellibranchiate. începând cu prima parte a paleozoicului, evoluţia lor mergând excelent până azi când sunt un
grup foarte bine re,prezentat în toate
bazinele
marine,
lacuri încluldte şi râuri. Frecvenţa maximă este realizată
în mările calcic, iar cu cât ne apropiem de poli, scade nu:(Ilărul de genuri şi specii, fără însă a dispărea nici
chiar
în mările reci. Există şi o importanţă econo.mică a lammellibranchiatelor. Valvele cu stratul sidefos mai gros şi mai
frumos iriz.:it su.nt folosite la fabricarea nasturilor. De asemeni, cele mai muJtc lammellibranchiale sunt comestibile,
astfel că după reflux sunt culese şi folosite în industria a•
limentară.

In speranţa că am reuşit să stârnesc măcar curiozitatea pr;n cele prezentate. vă invit să fa;ceţi cunoştinţă cu
exemplarele paleontologice la casa memorială
„I.P. Voitesti" din comuna Bălănesti, j1:1d. Gorj.
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Pajîştile mezofile din

subcarpaţii Gorjului
ION LACEANU

Vegetaţia actuală din această zonă aparţine zonei foşi cuprinde vegetaţia lemnoasă şi ierboasă. Impor-

restiere
tantă

deosebită prezintă veqetati-a ierhoasă mezofilă care
cuprinde valoroase pajişti dominate de Fcstuca rubra
şi
Aqrostis tenuis.
A.ceste pajişti se încadrează în urmăloarele unităţi fitoceno!ogi,ce ;

CL. ANRHENATHERETEA Br.-Bl. 1947
Ord.

ARRHE~THERETALIA

1. FESTUCO -

Pawl. 1928

AGROSTETUM Horv. 1951

Răspândire .şi ecologic. Pajiştile dominate de
Festuca
rubra în codominanţă cu Agrostis tcnuis ocupă suprafeţe
întinse între limitele altitudinii de 240-67 om. unde ocupă
soluri brun-gălbui de pădure şi potzolice cu conţirut sciizut de umiditate, cu pH slab acid.
Compoziţie şi structură floris.tică.
Speciile edifioatoare
din Festuc0-Agrostetum sunt concurate de speciile din cJasa Festuco-Brometea, care realizează indiq de abundenţă dominantă. Se obsPrvă caracterul limitat de competitor al
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speciilor diri clasa Moiinio ~ Juncetea. Legăturile cu vegetaţia lemnoasă dominată de quercinee sunt slabe, iar con-.
tactU'l cu pădurile d-e mesteacăn este evidenţiat de domi!1anţa s,peciei Pteridium aquilinium.
In teren vegetaţia este dispusă în trei 1stra turi
clise
tinete. Stratu1 inferior neuniform dezvolt·at atinqe înălţimea
de 25--30 cm 1per:mite evid,eruţierea spel:iilor ou talie mică Trifoli um repens ( 1,350/0 Lotus corniculatu.s,
Trifo!im
dubium, Euphrasia stricta, Rorippa pyranaica, Plantago lancelolalta s.a.
In alcătuirea stratului mijlociu se remarcă specii
cu
indici ridica'ti ele abundentă-dominanţă ; Triiolium :patens,
Trifolium montanurn (70/o), Rhinanthus rumelicus {4,60/o).
Trifoliurn incarnatum var. molinerii (120; 0). Lolium perene,
Eryngium cimpestre (50/o), Fili~ndula hexaipetala, Moenchia
mantka, Carex pallescens s.a.
L:i formarea stratuiui superior înalt până la 60 cm. participă igramineele Festuca rubra {150/ol. Agrostis
. tenuis
~80/o), Briza media '(20/o), Antoxanthum odora turn ( 1.60/o),
Cynosorus cristatus ( 1,So/ 0 ), iar 'în unele fitocenoze
mai
participă Agrostis canina (50/o). Peste acest nivel rar se mai
înaltă exemplare sau pâ.lcuri de Festuca pratensis (l.So/ 0 ),
Chrysopogon, Cichorium intybus, Centaur:a
.micranthos,
Pterridium aquilinium ş.a.
Pajiştile cu Festuca rubra conţin pe lângă speciile mezofile (730/ol, un nuinăr însemnai de specii xerifite (220/o),
la care se adaugă un mi.c număr cte spe.cii higrofile (50/o).
Spectrul biologic evidenţiază dominata hemicriptofitelor (65°/ 0 ), în asociere cu terofitele anuale (200/0), geofitele
(70/o), terofitele bianuale ( 50/0), Chamefi te (20/o) ş.a.
Spectrul floristic se prezintă astfel; Eua (360/o). E (160/o),
M (10-0/0 ), Cp (70/nl. PM (2°/ 0 7, B {10/o). C (70/ 0 ). Ec (4).
Importanţă economică. Aceste pajişti conţin un număr
de 165 specii cormofite repartizate pe următoarele. grupe
economice; 24 specii graminee (14,50/o). 31 specii leguminoase (18,60/0), 7 specii cyperaccc + junoacee (40/o7, şi restul speciilor din 'llte familii (63°/0). Biomasa este cuprinsă
intre 3-14 tone/hectar, 'iar pajiştile au o bună valoare
furajeră şi sunt folisite ca ;păşuni şi fâneţe. Cele din apropieiea localităţi.lor sunt putemiC ruderalizate din cauza pă
şunatului abuziv.
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2. AGROSTETUM TENUIS Szafer, Pawl. Kulcz

192]

Răspândire şi ecologie. Pajiştile dominate de Agrostis
tenuis se in terferează cu .cele de Fes tu.ca rubra, dar ocupă
terenuri mai umede, indiferent de expoziţie, pc soluri brun-

gi;l.Jbui podzolic. sol· podzolic argiloiluvial, sol acid brun-

găibui montan. sil brun slab gleizat, soluri ce se găsesc îr:-

Lr-un anumit stadiu de pseudogleizare cu un pH acil sau
slab acid.
Compoziţi.a şi struclura floristică. Analiza
spectrului
ceriotic pe.tmite observarea unor diferenţieri întf'e asociB:ţiile dominate de agrostis tenuis şi a c0loT dominate
de
Festuca rubra ; cu toate .ră ambele s-e qăessc în aceiaşi zonă subcarpatică. Observăm că la formarea asociaţiei
Aqrostetum ·tenuis intâlnim un număr mare de specii mezoJunfile (I..90/o) din Ord. Arrhenaheretalia, el. Molinio cetea şi el. Cynosurion, la acestea se adaugă specii indicatoare de umiditate Centaurium umbeUatum şi Ho}cus lanatus care sunt specii caracteristi.ce ipentru asodaţia Agrostetum tenuis.
La fitocenozele înfiripate pe pârloage lipseşte stratul
inferior, ,care în cenozele
închei.ale se
individualizează
prin specii ca Trifolium r0pens. Trifolium duhium, Leontodon hispidus, Polygala vulgari~. Eu,phrasia stricta, Hieracium pilosel!a ş.a.
Stratul mijlociu înalt de~ 40-50 cm. este dominat de
leguminoase ; Trifolium pratense, Trifolium patens, Dorycnium herba.ceum, Lotus corniculatus. Se mai întâlnes.c cu
constanţă ridkată speciile de Cer.tauriurn umbellatum, Rhinanthus rume'.icus, Lolium perene, Poten til!a argentea, Hypericum perforatum, Mo0nchia mantica ş.a.
Stratul superior este alcătuit din Aqrostis lenuis (280,'.-0).
alături de Festuc.] ruhra (6%). Anthoxanthum
odoratum.
Cichorium intyhL1s, Holcus, lanatus, Achillea millefolium,
Filipcndula hexapetala.
Ca forme biologice se .constat'ă .că sp<P.ciile hemicriptofite dl'ţin un procent de 62°/o, urmate, de terofitJe anuale
şi bieanuale. qe::ifite ş.a. Spectrul floristic al
asociaţiei Agrostetum tenuis Cire urmMoarea componenţă : Eua (350/o),
E (130/o). Cp (90/o), M (130/0 ). Cosm (80/0). P-M 30/o), B
(2,50/o), Adv .(20/0) ş.a. Se remarcă elemeentul mediteranean
care contribuie la. formarea biomasei acestor pajişti, mai
pre"gnant decât în cadrul asociaţiei Testuco-Agrostetum.
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'

Împorta:nia · ecoriomidi. fn cv:::easfă asociaţie vE';geteazii
35 de specii de graminee {15°/o), 35 specii
leguminoase
(150/o, 12 s.pecii cyperacee + jungq.cee {6°/0 ), şi circa 140
specii din alte. familii (ţl3il/o) cu v·aloare furajeră bună. Producţia de biomasă este în jur de 7 tone/ha,
lri anumite zone întâlnim un infrataxon. nou
pentru
ştiinţă în cadrul asociaţiei Agrostetum tenuis sub
forma
U:nei subasociaţii de trifolietosum patens şi a unor specii
de origină sudică. Acest infrataxon se poate încadra în asociaţia Agrostetum tenuis, Szafer, Pawl, Kukz, 1933. ·
CONCLUZII
Pajiştile mezofile din zonta subcarpatică a
Gorju1u·i
sunt dominate de Festuca rubrn şi Agrostis tenuis şi. multe specii caracteristice ord. Festucetali a valesiacee ş1 d.
Festuco-Brometea, care imprimă pajiştilor o nuanţă xerofilă.

pajiş.li întâlnim nwnernase speci de origine
; Rorippa pyrenaica, Trifolium .patens, Trifolium
pallidum, Orchis cariciphora, Dorycnium herbanceum, Moenchia mantica ş.a.
·
·
Imburuienarea unor porţiW1i ocupat~ dt aceste. pajişti
este rezultatul păşunatului neraţional care se . practică .îl1

In aceste

sudică

zonă.
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Aspecte din vegetaţîa Văii Sohodo1u1u1,
judeţul

Gorj
ION LACEANU

Valea Sohodolului situată în amonte de comuna Arcani cuprinde Cheile Sohodolului şi culmile masive formate din calcare cristaline presărate cu numeroase formaţiuni carstice, care îmbie prin frumuseţea lor
ine>galabilă
numeroşi turişti şi

cercetători.

It1 partea superioară Sohodolul îşi adună pâraiele după ce străbat numcroas<:-. chei de
o rară frumuseţe (Cheile Măceşului, Cheile Gropului Sec etc.), după cc dispar şi
apa•r sub forma unor izbucuri cu debite destul de mari.
In funcţie de ·Substratul pe care s-au format 5olurile
din această .zonă. a.cestea se im.part în : soluri brun acide
montane cu profil redus. cu pH acid, boc'13te în material
scheletic. şi care se qăsesc îndeosebi în partea superioară şi rendzine, montane situa te î\!1 zona cali:::aroasă ·inferioară, care sunt slab acide şi mai bogate în material organic.
Cu o reflectare a varietăţii condiţiilor geomorfologice
Şi de substrat ceretihile asupru vege·taţiei Văii Sohodolu'ui au permis identif!carea a circa 25 de asociaţii vegetale.
Grohotişurile şi stâncăriile mai mult sau mai puţin nobile adăpostesc asociaţii pioniere ca :
Rumicetum scutati (Fab. 1936) Kuhn 1937.
Pe grohotişurile mobile sau semifixate se întâhies.c în
Cheile Sohodbllllui, 1..:1 altitudinea de circa 700 m, pâlcuri
cu Rumex scutatus, cu un grad scăzut ele acoperire. fiind o
asociaţie pionieră cu Origonum vulgare. Parietaria serbica,
Poa nemoralis, Linaria vulgaris. Galium eredum, Sedum
.annuum, Gernuium robertianum. Teucrium Chamedrys. Această asociaţie a fost citată pentru prima dată în Oltenia.
deoarece aiq a fost remarcată specia rară în flora Olteniei
şi a ţării Parietaria se.rbica Panc.

Teucrietum montani

Cstirăs

1958.

Pe pantele sudice', sud-estice şi sud-vestice au fost identificate fragmente ale a,cestei asociaţii helioifle. Alcătuirea
floristică Teucrium montanum, Thyrnus comosus, Festuca ru248
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piciia, Galinm erectum, Atha.mantha turbith ssp hungaricâ,
Sedum hispanicum, Hier::.icium pilosella. Meclicago lupulina,
Arenaria serpylifolia, Teucrium chamaedrys, Euphorbia poJychroma ş.a.

Pafi.etarietum officinalis Csliros 1958
ln teritoriul cercetat am identificat fragmente. de 50 la
1000 mp cu o strudură şi o fizionomic specifică. Structura
floristioă comună esll~ următoarea: Parietari.3 officinalis. Salvia glutinosa, Anthryscu~ sivestris. Ipaticns nolitangere, 0riganum vulgare. T'rtica diiica, Lamium macula.turn, Geum
urbanum. Potentilla reptans. Festuca pratoensis, La.psana communis, Cirsum oleraceum, Angelica silves1ris ş ..a. ·
Din lipsă de spaţiu grafk prezentăm conspectul a•sociatiilor vegetale identificate, din care doar primele trei au
fost prezentate.
I. THLASPEETEA ROTUNDIFOLII Br. -

Bl. 1947

Thlaspeetalia. rotundifolii Br. - Bl. 1926
Stipion calama•ngrostis Jenny - Lips 1930
1. Rumicetum scut.ati (fab. 1936) Kuhn 1937
Galii - Parietarictalia officinalis Gergeli et al. 1966
Parietarion offidnalis Gergely et. al. 1966
2.Pariet.arietum officinailis Csi.iros 1958
Teucrion montani Csi.iros et Pop 1965
3. Teucrietum monta.ni Csi.iros 1958
II. ASPLENIETEA RTTPERSTRIS Br. -

Bl. 1934

Asplenietalia rutae - murariac Oberd. et. al. 1957
Asplenio - rutae - murariae, Gams 1936
4. Asplenio - Poertum nemoratis Soo 1944
Moechringion muscosae Hirv. etHic ap. Horv. 1962
5. As.plenio - Cetera.chetum Vives 1964
Asplenietalia septentrionalis Obercl. et al. 1967
6. Hlpno - PolyPodietum vulgaris Jko et Pec. 1963
7. Aspelietum septentrionaHs Schwick 1944
III. t'v10NTIO -

CARDAMINETEA Br. Bl. ct Tx. 1943

C'.1rclamino -

Monlion Br. - Bl. 1925
Cardaminetum Mass 1937

8. Cbrysosplenio -
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Jl'NCETEA Br. -

IV. MOLINIO -

Ul. 1949

Filipendulo -

Pcta,sition Br. - Bl. - 1947
Petasi.tetum Morariu 1961"1
Calthion pctl ustris Tx. 1937
10. Calthaetum lae-tae V. Krajina 1933

9. Telekio -

V. BETULO -

~

·

ADENOSTYLETEA B. -

BI. 1948

Ade.nostylctalia Br. - BI. 1931
Deschampsion cacspitosae Borziil. 1934
11. ·Descb.ampsietum · caespitosae montanum
Păun. Pavel 1962

Buia,

'

VI. VACCINIO -

PICEETEA Br. --

Bl.

1939

Vaccinio - Piceion Br. - Bl. 1938
12. Luzulo (silvaticae) Pkeetum Wraber 1953
VII. CARPINO -

FAGETE.A Jakues 1960, Pass, Hofm 1968

Fagetalia Tx. et Diem. 1936
Alno - Padion Knapp 1942, Medweeka - Kornas
1959
13. Alne.tum - incanae Aich. et Siegr. 1930
14. Aegopodio - · Alnetum Karpati et Jurko 1961
Fagion cladcum Soo 1960
15. Fa.getum carpaUcum (Borza, 1930) Moor
1938,
Păucă. 1941
l 6. GaUo (kitaibelii) - Fa.getum Sanda V. et al.
1970
17. Piooto Fag·<:!il:um carpaltit:wn Svoboda 1939
18. PULMONARIO - Abieti - Fagetum Soo 1962
Caripion clacicum Sao 1962
19. Ca.rpino - Fa.getum 1941
A•cerion dacicum
.....
20. Phyllitidi - Fagetum Vida 1959
21. Phvllitidi - Aceretum Moor 1952
Deschampsio :--- fJqion Sio 1962
22. · DeschamPsio (flexuosae) - Fagetum So6 1962
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VIII. QUERCETEA

PT'BBSCENTI -

P'.ETRAEA Jakues

1961

Querco

corpionion orientalis Cs.C1r0s, Pop et al.

1968

23. Cottino carpinetum orientalis Csi."11\ăs, Pop
et. al. 1968
Syringo - Carpinion orient.ali.s Jakucs 1959
24. Syringo - Carpinetum orientalis, Jakucs 1959
25. Syringo - Cotinetum (Borza 1931).
Vegetaţia fisurilor de stânci calcaroase este reprezentată prin asociaţiile AsJPlenio Poetum nemoralis, Asplenio Ceterachetum, iar vegetaţia de stâncării silicioase
prin asociaţiile : Hypno Pilypodietum şi As.pleni~tum
septentrionalis (nesemnafate
Oltenia).
.
ln buruienişurile din jurul izvoarelor reci au fost identificate aso,ciaţiile Telckio - Petasitetum, Calthaetum lactac, D::-schampsitetum caesipitosae montanum. La limita inferioară a molidişurilor a.par amestecuri de fa.q cu conife.re.
Datorită mk:rodimatului aici apar tufişuri xerofite .de
scumpie (Citinus cosgygria·), liliac (Syringa vulgaiis), mojdreanul (Fraxinus ornus) etc.

în
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Resursele de ape minerale si valorlf ic ar ea
,

I

lor în zona Săcelu
VASILE POPESCU
Poziţia

a comunei Săcelu, în nordul Gorjua oferit omului posibilităţi de a
cunoaşte frumuseţile şi bogăţiile a.cestei regirmi. încă din
cele mai vechi timpuri. Săcelu reprezintă o unitate .administrativă a Gorjului, ce datează din 18 ianuarie. 1480, document dat de domnitorul Basarab cel Tânăr, locuitorilor
acestui sat, denumire ce vine de la toponimul Sătcel - sat
mic, Sătur.:el - Sătcelu, sau de la denumirea lati•nă Sacellurn,
care înseamnă cupolă, capelă, ridi.cătură semicirculară forma acoperişurilor la case.
Săpăturile a:rheologice efectuate între anii 1889-19191848 cât şj în anii 1978-1988, au scos la iveală date că această aşezare datează din timupl dacilor. d.ar mai aJes din
timpu~ stăpânirii romane în Dacia. anul 106-271. viata continuând şi după retragerea aureliană, perioadă ele formare
u poporului şi a limbii române.
Aşezată în ulucul depresionar, intracoli11ar al văii Blahnita, a marii depresiuni Getice, cu expoziţie sudică. bră.zlui

şi

geogratică

a Olteniei

;Jitoreşli.
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dată

de la nord la SU(! ele Blahnita şi afluentul ei Sunătoa
rea, prezintă numeroase resur5'C de ape mineral.e cu efed
terapeutic în cura externă, la care se adaugă şi năm:plul
sapro~clic, cât şi a'[J€lc mineral" cu o concontr.atio mai scă
zută în săruri, folosite în cura inlcrnă.
Astfel ;în zonil Săcelului se găsesc peste 80 ele izvoare
cu ape minerale dintre care 11 exploatate . în conc2ntraţii
diferite. clorosodice, sulfoioduroase concentrate, l-a care .S"
adaugă principii rari ca: stronţit:. brom, fier, magneziu şi
Jlţi compuşi chimici care dcu V·Jloarea t.eraip-eutică a a-cestor ape„ în tratarea eumcroasclor boli Jeumatism-lle, de ·piele
si a altor afecţiuni al'l' orq·anismului uman.
Aceste izvoare sunt mai râst~ân.dit.e în zon.:i centra.Jă a
comunei Să·celu„ pe locul uncie este amenajată staţiunea balneară, ele o parte şi de alt.a a răului Biahnita. putându-se
observa în cele patru 1-acuri amenajate cu iod. sulf, sodiu nămol sapropelk şi ape sulfuro . 3se sărate, în care apar şi
alte ape minerale cu di verşi compuşi chimici.
D2 as'.'menea. se pot vede.a cum a.par în malurile apei
pc pâraiele Diaconescu şi Joncic.1ia, ce se varsă în .râul Blahnita, î•1 imediat.a apropiere a slabilimentului balnear.
Num 'l.i pe a.c·este pâraie se pot intlc-ntifio cel puţin 22
de izvoare car-o apar printrp fisurile rocilor de- conglomerate. gresii nisipoase, calcare', marne, ro.c:i ele vârstă terţiară
sau c·:Jccnă. tortonicne, burdiqalit:>ne, aşa du,pă cum relatează renumiţii geologi ca : Grigore Ştefănescu, Gheorghe
Murgoci, Ion Popescu Voite·şti. Miltiade Filipescu, cât şi
geografii conf. cir. Alexandru Ro-şu,
dr. Lucian Badea şi
mulţi alţii, c·arc au studiat această reqiun·'-' .
L=i suci ele stabilime'!ltul balneaT, apar numero.asc izvoare
ca. cel de la Consiliul popular. vila Dali·a Panseluţa, po)tă,
,care apar chiar Je sub ternC'lia acestor clădiri. De ast-mcne.a izvoare apar la SU{! dl' maqazinul fero-mcLJl şi l-a sud
clădirea postului de politic. unde îşi fac a.paritia peste cinci
izvoare de sulf si s·ediu. însoţite de emanatiunj de qaze, care
a;prinse iau foc.
Izvoare minerale apar pe pârâul Buşii în număr ele lrci,
iar pe malul drept de la baraj ul morii până la lacul cu apă
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sărată

de lângă moară, apar peste 20 de izvoare feruginoasesul{uroase, ioduroase.
In urm.a ploilor torenţiale din vara anului 1969, 14-15
iunie,· în :.rnna Blahniţa-Săc<:>;Ju, apele râului Blahnîta şi Sunătoarea ieşind cu mult peste maluri şi provocând mari
inundaţii. au adâncit mult albia râurilor pe anumite porţi
uni, mai ales în zona balneară. exhumând materialul detritlc, rămânând de la nord de lacurile amenajate şi până la
sud. ele. $,:oala generală, o albie având o rocă grezoasă-cu. cirţiferâ. tmoori nisipoasă, care. dă aspectul unui pavaj al
acestei albii, în care se găsesc numeroase fisuri prin care
~pe:le apar la. suprafaţă, multe' izvoare cu ape minerale folosit2 de looalnk:i în scopuri economice şi sanitare, ele ase•
menea: cât şi de p.acienţii veniţi la tratament şi -odihnă în
staţiume.

Spre sud, pe. firul apei Blahniţa la intrarea în comunQ>
lângă casa locuitorului Bără8i::u Alexandru, la qura
de vărsare a pârâului Cioaca, apare un izvor sulfoioduros.
cl0 asemenea ·pe pârâul Bobocio.J.ia;. lânqă casa locuitorului.
Valin Mor.andu. apar trei izvoare sulfuroase-sadice.
Pentru valorificarea clin plin a acestor ap0. în anul 19R 1
-1982, s-a forat lângă şcoală, sonrla nr. 9, dd:1cl la iveală
mari resurse de. ape minen.lc soclicc. sulfuroase, iodur;i.tc.
care apar odată cu cmana.tiuni el0 gaze. care permit o pre·
siune şi mai mare a acestor ape.
In anul 1962-1963, în punctul Otel, lângă rnle elouă
lacuri cxi.stente, s-au făcut foraje la .adâncimi de j)C'Ste 2 500
m„ S('.Oţând la suprafaţă izvoare cu ape minerale. sărate',
sulfoioduroase, cu o concentraţie mare de săruri, care constituie rezerva de viitor a accslci staţiuni.
Pe pl'aja stabilimentului balnear,. în anul 1971 s-a forat
pentru a qăsi ape termale, însă din oauza presiunii qaze1or
mari sonda a fost închisă. iar în prezent din ea se scurqe
printr-o conductă î·n lacul ele sodiu, ape sărate cu o c.oncentraţic mare de săruri şi compuşi chimici, iar printr-un
orificiu se e~.ană gaze care aprinse iau foc cu flacără mare, .
Să.celu.
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exemplu sond::i nr. 6, dă zilnic o cantitate de 4 litri pe secundă. sondă de m3.re randament pentru viitorul staţiunii.
Ceea. ce e:;t'C' de remarcat la o.ceste ap('. este culo.are.a albastru intens, atunci câr.d se varsă îri lacuri!P staţiunii.
L.1 nord ele st3biliment, pe malul drept al râului Blahniţa,
s-au făcut foraje între anii 1952-1956, în pun,~tclo Parghel.
Păsărin, Săcelcanu, Jm·ebic şi în alte puncte ale zonei, dându-se la iveală resurse importante de ape minerale, c.a~e .
.captate. sunt trans;Jortatc î-n cc: 0 patru lacuri amenajate de
lângă stabiliment.
De remarcat este faptu! că în urma forajelor cfectu.l,\e
i'1tre anii 1954-1958 în satul Blahnita de Sus. s-au scos la
suprafaţă n umeroasc izvoare rle ape sulfoioduroeise-sodice,
cu o temperatură peste 20-25 rirade c„ .exemplu ti .sud de
cas'i locuitorilor Buş-:- Nicolae. Dăncscu Constantin şi Nirnoiu Ilie. are cc sunt capta,te şi transportate în bazine.~e
rcentrale.
Izvo.arele de ape minerale nu apar numai în albia râului BI.ahniţa, ci el0 se qilsesc chiar la o altiturline de cirrn
50--80 Şi chiar 120, faţă de nivelul râului Blahniţa, ex.: izvorul cu apă minerală
„Să<L'f'lat.:1", de pe v.1lca pârâului
Drăcoaia. cât şi alt0 iz~oare în nr. ele 6, cu ape si1lfo-ioclurate-sodice. care apar în jurul acestuia.
'
D0 ac;cm nea, pe pârâul Căciulata apar o rnuJtime ele
izvoare până în albi:i râului, a.vând apr su!furo<.isc, io:lu ·
rate-sodicc clorurate. cu rnfoeralizare m.J.i scăzută. fără sil.
mai amintim de cele care apar în albh râului.
In zona Drăcoaia ele Sus, apar 12 izvoare însoţite ele
emanaţiuni ele qazc. Recent am descoperit cu c<evii şcolii
qenerale. izvoare cH aD0 sărate şi nămol 'ia.propc.lic în s.:itul
Coroheşti, pe valea pârâului Diaconu şi VaJPa lui -Ţiganu,
la o altitudine de pcStl' · 200 rn. într-o mică depresiune a
dealului Corobeşti.
Aceste iviri vin a so pune în evidentă cu cele de la Ciocadia-Hulu!J3 şi mai cleparlc cu cele el~ l.:! Vâk.0a. fiind pe
aliniamentul Slătioar a-H ul u ba..l__C:iocadia-Săcel u-Voiteş ti
0

_:___.Ţicleni.

Ape minerale s-au de.scoperitc şi pe. valea râului Sună
to:i.rea în zona sinclinalului Maqhereşti. de o parte şi de alta
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a' râi1lui, la sud de casa locuitorilor Şega Grigore Şi Sălişte
Comtantin, cât şi în satul Popeşti, la locul numit Bolboroasa, în cătunul Vâneşti. Ulmet, cât şi în alte zone ca Bobaia,
pe va'.ea pârâului Beam, punc~ul Lacul Neqru-Tufa Inchisă,
· unde apar ape sulfuroase-sodio::\ însoţite de emanaţiuni de
gaze.
Mineralizarea apelor' si:>. produce fie prin spălarea di. redă de către ai,ele superficiale ,1 aflorimentelor depozitelor s:ilifcre. fie prin levigarea .1cestor depozite în adâncime
de către apele subte'r·ane.
lu acest ultim caz, nu există exdusă şi posibilitatea
contaminării cu· ape de zăcământ.
De asemenea. există ape cu o mineralizare ridicată în
depozitele cuaternare situate direct pe depozite cu sare sau
brecia sării.
Pe cale naturală, apele sărate de adâncime apar la suprafaţă în special de-a lungul accidentelor tectonice care
dectează dP')OZitele c omplexeior marno-argiloase asa cum
sunt ceJe din albia râului Blahniţa-Sunătoarea, sau unde
pri11 intc~r~alaţiilE.' permeabile din pelitele mio.:::ene, sunt creJ.tc condiţii n.1turale ele drenaj. ca cele clin zona Săcelului.
satul Bereasca.
Condiţiile structurale te,c:tonice facilitează adesea amestN:u~ celor două tipuri hidrot:himicc, rămânând însă predom~:nant apele cu o circulaţie ck' profunzimr:\ deci cele clorurate, sulfalate, sau bkarbonatc'. clc'mentul princi1)al fiind
sodiul iar la unele cazuri conţin potasiu, brom, şi :ilte să
ruri ca crle clin zona b:ilncară.
Un fapt concludent c'slc acela că apele ele la Săcelu îşi
schimbă culoarl'a în timpul anului de la verde deschis începând cu luna noiembrie, până în ]una martie, când apele
capătă o culoare verele închis. culoare ce se menţine până
în curs1il lunii iu•1ie. când apc!e capătă o culoare vio'.etă,
alternând cân.d în laz:ul marc. nr. 4, când în lacul nr. 1.
Această culoa.re se menţine pcînă în luna
august. uneori
ch;ar şi în prima jumătate a lunii septembrie, când îşi schimbă culcare:i în verde deschis-alburiu.
Prezenţa acestor culori a apelor minerale de la Săcelu
şi schimbctrea lor alternativă de. la un lac la altul, consider
256
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a fi pusă pc seuma prezentei compuşilor chimici din lacuri,
a modului cum apar la suprafaţă, în cont.;ict cu raze.le solare şi cu gradul de strălur:ire a soarelui. în timpul zilei.
Primei'-' exploatări de ape minerale pe teritoriu] ţării
aU fo3t efectuate de arma'tel-e romane, deoarece numeroasele
relicve apar1inând acestor perioade, atestă prezenţa acestor
instalaţii baln°.arc printre' care şi tabulele romane votiYe,
ca cele ele b Săce:u, prin oare c;ei în.sănătoşiţi ca urmare
al efe~ tului terapeutic cura tiv,
mulţumeau zeilor pentru
binefacer.:>a acestora.
Un exemplu şi mc:i concludent ni-l oferă şi piatra votivă
;in J.nul 254 ale erei noastre prin c•are se
semnala. Marcus Tib'erius Marcianus. Esculapia el Hygiac,
Virtute A1u;;irum, Vatum Libens. Solvit, în traducere înse<rmnă : Eu Marcus TibE>rius Marcianus închin zeilor Eseul ~p <;i Hyqici puterea a1J€:or îr;deplinind a mea dorinţă
du;pă merit.
FJptul că la 3ucl de localitatea Săcelu a existat un castru roman cu terme publice pentru vinclecarPa celor bolnavi,
locuitQrii ;'!(estui castru ridicau drept mulţumire pentru efectul binefăcător al apelor. monumente şi altare votive lui
Esculap şi Hyqiei. zei al farma.coloqiei şi medicinei romane.
ca. cel de la Săcelu, în centrul băilor, de pe dealul cu arelaşi numo, ca-c a to.st amenajat în urmă cu 2 OOO de ani. Pe
relkvele acestor stdnci cocene aşa cu1il le-a numit qeoloqul
Murqoci. s2 m a.i păs\ rează şi azi . peste 20 de chenare ale
unor inscripţii săpat~ în piatră, care amintesc probabil de
cficadt1l-ea acestor ape, sau a altor virt:uţi romane în Dacia.
La baza dealului s-a qăsit o placă votivă de către Alexan~lru Ştcfuh,scu istoric al Gorjului cât şi de Conratl Cichoriuc; din Breslau-G.erm:inia. în anul 1903.
Istoricul AlexJnrlru Ştefulcscu şi renumitul geolog german Cichorius, care au studiat zona Săcelulni, amir,tesc de
existenta c~strului roman din j)Unctul Jiclovii-Săcelu cât şi
de băile romane cf' au existat până la anul \600. rămăşiţe
ce au dăinuit şi mai lârziu, cam până la anul 1860. Săpătu
rile arheologice -efectuate în zonă au scos la lumina zilei
resturi ale accst,':'i aşczări,,lucrări efectuate ele către Muzeul
judeţea:i Gorj.
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ln anul 1866, dr. Grosu a studiat puterea radioactivă a
apelor minerale de la Săcelu şi printr-un r.aport adresat Di.rccţiei General Sa,;iitarc din cadrul Ministerului Sănătăţii.
acesta a declarat în 1886, stabilimentul. de la Săcelu, ca statiun€ balneară.
De atunci şi până azi, staţiunea Să·CE'lu s-a dezvoltat
oon tinuu.
Proprietarul acestor băi, Dumitrache Săcefoan u. a construit un nou stabiliment la „Tei"' pe locul undC' este azi
qrădina de vară a cooperativei de consum, iar ma'i târziu,
revizorul şcolar Ştefan Sadoveanu. mută stabilimentul balnear în punctul Otel, pe malul drept al râului Blahniţa,
unde amenajează şi două lad1ri cu apă sărată şi nămol sapropelk. ·în urma săpăturilor efectuate cu ocazia amenajă
rii unui teren sportiv, s-au descoperit zidurile fostului stabiliment balnea'r care se văd şi azi. ele rămânând ca mărtu
rie al existenţei acestei vechi staţiuni b.crlnearc qorjene.
Cercetări asu;;ra compoziţiei chimice s-au făcut începând din anul 1896 de căt.rP cir. în chimic, C. Stabil Gr. Şte
fănescu. Licherdopol, P. Poni. Bernaro. Emanoil Weise şi
c!lţii, concluzionând că apele de la Săcelu. conţin iod, sulf,
socliu, magneziu. potasiu, clorură de sodiu, fier, acid salicilic, stronţiu, litium şi alţi comµuş,i chimici.
Aprecieri asupra apelor minerale le face şi dr. Sion Ion,
director general al Serviciului Sanita:r al Gorjului, şi dr.
Alexandru Spiru, medic primar al judeţului Gorj. cât şi de
dr. Max Culcer, fiul ~JCnera1ul:ui ele ,divizie Culce-r Ion, comandantul trupelor române de pe Jiu în 1916.
Un eÎoqiu l.a adr<.'S.a valorii tera;p€utice a apelor minen.le de la ~ăcelu, le-a adus şi dr. Alexandrn Şabner Tu.durii,
membru al Societăţii de HidroloqiP de la Paris; în 1913.
Apele minerale de> la· Săcelu apar prin fisurile irocilor
mio.::ene, ·fiind mineralizate prin spălarea sării· iar altele ca
cele clorosodice iodurate-bromurnte. apar din zăcămintele
' ~
ele hidrocarburi ule anticlinalelor Săcelu.
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Compoziţia chimică

a iapeloc de la

Săcelu.
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Apele minerale clorosodice, iodurate. bromurale, sulfuroase, calcice. maqneziene, au o mineraliza·re totală cu.prinsă între 23-46 q/l obţinute prin sonde, iar iţpele izvorului
Să:eelata, folosită pentru cura internă, ape. d-0rosodice, sulfuroas.e. bicarbonate, au o mineralizare 2,84 q/l.
Lunările de pros,pe.:eţiuni qeoloqke şi foraj au fo-st eie:etuate de către 1.B.T. Bucureşti şi de către M.I.P. între anii
1952-1964. iar între anii 1970-1971
de către I.F.L.G.S.
Bucureşti.

Cel mai imp'.lrtant foraj îl are sonda nr. 1,. care după
are un debit ele 4,8 vagoane în 24 de ore. de asemene1 şi sonda nr. 7 ele pe plaja staţiunii, ca\fe arc un debit de 4 litri pe secundă. fiind socotite ca cele' mai importante surse de apă pentru viitorul ,staţiunii.
Apele minerale de Ia Socelu au o ma:re importanţă în
tntarea bolilor reumatismale ele tot felul, în afecţiunile aparatului locomotor şi sistemului nervos periferi.c şi qin&·'.llogie-uteronexiiale, artrite. ari.roze. nefrite, polinefrite, artrite periferke şi urmări du-pă tromboflebite. dermatoze cronice şi alte boli.
Apele din izvorul Săceki'b C<Ît şi din sonj.a de pc plaja
băilor, sunt folosite în cura internă. pentru tratarea unor
boli de 'diureză, litiază-urinară, în gastrite hipoacide. afecţiuni ale tubului diqestiv, stări alerqice. colf'1-:istite cronice
sau litiazice. afecţiuni ale aparatuJ.ui urinar, stări alergi.ce
şi dis::ersiile cronice ele fermentaţie, în COJ<Stiipaţiile ob~
nuite, colite cronice. în dischineziile veziculare cât şi după
intervenţiile pe v~ziculă sau căile bili.are.
De asemenea sunt folosite în afoqiunile rPnale şi urinare. nefrite insulare, insuficienta hepatkă sim~·lă. urmări
după hepatita epi.demică, afecţiuni hepatke, hepatita cronică şi alte boli ale aparatului cligc-stiv.
ln afara tratării unor boli din cur.a externă şi internă
în zona Săcelului în albia râului. Blahnita La vest de complexul Lacustru se qăsesc câteva izvoare cu ape ·minerale
cu o concentnţiP mică de săruri care i.es la iveală printre
fisurile straturilor de roci. o q·resie nisipoasă şi conglomerate pe care le folosc.•s.c localnicii cât şi pa>:::ienţii veniţi ·în
staţiune, in tratarea unor boli de ochi ca: cataracte, conjunctivite şi alte boli oculare. curăţire
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De asemenea nămoiul saprnpelic se ioios.eşte la împâîn cura cxlernă penLru tratarea bolilor reumatismale şi a unor boli de piele, în curs;.a de băi reci şi calde.
In cadrul cabinetului medical funcţionează secţia de fizi::> Lerapie cu procedee ca: curenţi diodinamici, molux. u'ltraviolete, ultnsunete. băi de lumină, parafină, stimu1atii nervo.ase-transcuta.nate, q.alvanizări, ionizări şi masaj.
O~rcetă·ri asupra compoziţiei chimice ale apelor mine7
rale de la Săcelu s-au fă,::ut de către Insti lutul cte Balneologie Bucureşti din cadrul Ministerului Sănătăţii de către fizicianul C.A. Ionescu în anul 1984, doctor E. Cociasu, chimistul Aurelia Savel, chimistul dr. Eugenia Costin Dele.a-nu
5i chimistul Vasile Ionescu din cadrul Ministerului Sănă
tăţii şi Institutului de Balneologie Bucureşti. 1\.pele minerale
clorosodi:ce, iodurate. sulfuroase, calcilce, concentrate sunt
valoriifcate SU!b formă '1e băi reci şi calrle în cadrul staţiunii
balneoc.Jimaterice Săcelu.
Anual, mii ele' persoane cli.n cadrul Judeţului. din alte.
judeţe cât şi ele pe.stc hotare vi'litcază staţiunea baJne.ară şi
rămân impresionaţi de frumuseţile ei, de efi.cacita.tea apelor minerale şi de ~alităţile r.ămolului saprope<.lic cu cara„cter teriapeutic, lăsând minunate impresii de efectul tămă
duitor al acestor ape.
Un exemplu-conclndent ni-l oferă cei ~te 5 OOO padenti
cuc s-au tratat în cadrul stabilimentului în .băi C'ald€ şi reci
cât şi un număr de peste 125 mii de turişti care au vizitat
staţiunea Săcelu în anul 1983.
Staţiunea Să,celu dispune ele un stabiliment balnear cu
o cap'.:lcitate ele 63 locuri în serie, r€:Sipe:ctiv 1 260 băi în 20 ·
sC:'rii pc zL
De. a•semenea staţiunea dispune de 3 vi:le confort I cu
o capadt•ate de locuri cazare în număr ele 100, două· vile
confort II cu o capacitate de 75 locuri. o vilă confort III cu
o capacitate ele 40 locuri, un bloc cu parter şi patru etaje
cu un număr ele 140 locuri c:Jzarc cât ,Şi o cantină cu 160 locuri penbru masă.
Staţiunea mai dispune de o centrală tennkă. iluminat
public, canalizare. apă curenţă, club. sală de s,pedarole, teren de s.port, cabinet medical propriu cleseo.rvit de un medic
balneolog de specialitate,\ un medk inti:>rnist, 10-12 asischetări
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tenti medicaii cât şi de un număr de 14 oameni ca persona1
de serviciu.
Staţiunea mai dispur;e de un restaurant categori-a I, bufet, chioşe de răcoritoare şi dulciuri cât şi albe unităţi de
deservire.
P.adcnţii venitl la trai 1meni şi odihnă cât şj tUiiştii benefidază de celelalte unităţi c·::>merciiale şi de servir:iu ale
comunei Să:celu dc~pă cum ltrmează : complex alimentar, cofetărie, bulet, grădină ele vară. centn1 de legume şi fructe,
magzin met•alo-chimic. frizerie, croitorie, cizmărie, magazin
textile-încălţăminte, centru de pâine, cabinet stomatologic,
di~pensar medical, poştă şi telefon, bibliotecă. parc expoziţional şi alte unită.ţi.
Staţiunea Săcelu se va dezvolta mult în viitor de·
oarn~e s-au aprobat pentru invPstitii începându-se chiar lucrările pentru noul stabiliment balnear cu bază completă
de tratament ce însumează 14 500 OOO lei.
De asemenea se vor c.onBlrui şi alte unităţi ele cazare
cât şi obiective culturale în vederea permanentizării staţi
unii mai ales că sursa de combustibil va fi qazul metan adus
p.rintr-o conductă clin bazinul petrolier Câmpul-Mare-Albeni necesar pentru încălzirea spaţiilor· ele cazare cât şi a
bazei ele tratament.
Un sprijin substanţial în VC(leroa bunei funcţionări a
. staţil,nii şi a dezvolt urii acestc·ia, i-am avut din partea admtnistraţiPi jud.eţPne ::;i locale. care s-au 'Pl"'COCU;pai de amercajare:i şi buna fu!1dionare pc tot parcursul anilor, a acestei vechi aşezări bRlneare.
Paralel cu aoestea şi Oficiul judeţean de turism Gorj s·e
p~ocupă zilnic pentru a asigu~a o cazare confortabilă şi
o ma.să substanţială prin cantină şi unităţi comerciale cât
şi o bază de tratament pe .tot p'arc:ur:sul anului cât şi moment2. de recreere prin excursii şi drwneţii organizate în
judeţ Şi. în alte locuri pitore:-şti ale judeţului şi ţării cont'fibuind prin. a:cestea la clmoaşterea staţiunii Săcelu, a apelor
minerale cît şi a judeţului Gorj.
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