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Date cu privire la complexul C164 de la Turdaú-Luncă (JudeĠul
Hunedoara)
Sabin Adrian LUCA
Anamaria TUDORIE
Abstract: The present study shows the results obtained after analysing the pottery
belonging to feature C164 from Turdaú-Luncă (Hunedoara County). The analysis consisted in
two approaches: a typological one, codified descriptions of vessel’s shape and ornaments and
the fabrication method. The results were also compared to similar data for Starþevo-Criú
pottery from Miercurea Sibiului-Petriú and Iosaú-Anele.
Keywords: pottery, Starþevo-Criú culture, early Neolithic, Turdaú
Rezumat: Lucrarea de faĠa prezintă rezultatele analizei materialului ceramic aparĠinând
complexului C164 de la Turdaú-Luncă (judeĠul Hunedoara). Analiza ceramicii arheologice a
presupus două tipuri de abordări: analiza tipologică, care se referă la descrierea formei
vasului úi a ornamentelor úi analiza metodelor de fabricaĠie. Rezultatele obĠinute au fost
comparate cu date obĠinute în urma unor analize de acelaúi tip aplicate materialului ceramic
Starþevo-Criú de la Miercurea Sibiului-Petriú úi Iosaú-Anele.
Cuvinte cheie: ceramică, cultura Starþevo-Criú, neolitic timpuriu, Turdaú
1. Date generale
Aúezarea neolitică de la Turdaú este bine cunoscută încă din secolul XIX (Luca 2001, cu
bibliografia). În repertoriul arheologic dedicat culturii Starþevo-Criú din Transilvania, Nicolae
Vlassa (Vlassa 1966, 16) indica existenĠa unor idoli úi fragmente ceramice publicate de către
Zsófia von Torma, ca aparĠinând culturii Starþevo-Criú. Pe de altă parte, Gheorghe Lazarovici
nu menĠionează acest punct în studiile sale (Lazarovici 1984), iar în Repertoriul arheologic al
judeĠului Hunedoara, coordonatorul acestui volum îúi exprimă îndoielile cu privire la existenĠa
unui sit Starþevo-Criú aici (Luca 2008, 170-171).
Cercetările arheologice de salvare de la Turdaú-Luncă au fost efectuate în acord cu construcĠia
autostrăzii dinte Deva úi Orăútie. Din punct de vedre cronologic, au fost descoperite
următoarele culturi arheologice: Starþevo-Criú, Turdaú, Petreúti, CoĠofeni, perioada dacică,
perioadă dacică úi perioada medievală (Luca et al. 2012, 293).
Complexul C164 din sectorul A se prezintă ca o construcĠie adâncită (0,20-0,30 m), de formă
ovală, cu podea din piatră úi aparĠine culturii Starþevo-Criú. Este posibil ca în zona de nordvest a complexului să fi existat o vatră. Dimensiunile complexului sunt ,60 x 1,80 metri.
Întreaga structură se conturează la 1,2 m adâncime de la nivelul actual al solului. În timpul
săpăturilor au fost recuperate elemente de construcĠie din chirpici prezentând amprente antice,
pietre de râu, lipitură de vatră, cuarĠit, obsidian, ocru úi fragmente de râúniĠă. Acest complex a
fost săpat de către Marius Ciută.
Materialul ceramic din acest complex a beneficiat atât de analize tipologice, a tehnologiei de
fabricaĠie, dar úi analize matematico-statistice comparative cu alte complexe aparĠinând
acestei culturi. Întregul lor cuprinde 404 fragmente.
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2. Aspecte tehnologice
Din punct de vedere al categoriei ceramice, aúa cum se poate observa úi din Figura 1, cea
mai mare parte aparĠine speciei grosiere – 45%, urmat foarte aproape de categoria semifină –
41% úi doar 14% din fragmente aparĠin categoriei fine.
Turdas, C164, categoria ceramica

Număr
total
fragmente
404

14%
41%
Fina
Grosiera
Semifina
45%

Fină Grosieră

57

Semifină

183

164

Figura 1: Grafic prezentând categoria
ceramică.
Sub aspectul culorii exterioare a materialului ceramic se poate observa faptul peste
jumătate din materialul ceramic, mai precis 56%, este brun deschis (cod H), urmat de brun
(cod U) 20%. Mult mai slab reprezentate sunt următoarele culori: brun cu flecuri (cod Q) –
6%, brun închis (cod E) – 5%, portocaliu (cod D) – 4%, brun-roúcat (cod V) – 3% úi câte un
procent cărămiziu (cod B), negru-cenuúiu (cod G), roúu (cod K), cafeniu (cod O1).
În ceea ce priveúte culoarea interioară, majoritatea o reprezintă úi de această dată brunul
deschis (cod H), însă de această dată doar cu 35 de procente. La fel ca úi în cazul culorii
exterioare úi din analiza interiorului fragmentelor a rezultat o dominantă a nuanĠelor de brun.
Astfel, 17% reprezintă brun (cod U), 14% brun închis (cod E), iar 6% brun cu flecuri (cod Q).
Mai slab reprezentate sunt următoarele nuanĠe: negru cenuúiu (cod G) cu 5%, cenuúiu (cod F)
cu 4%, gălbui (cod C) – 3%, portocaliu (cod D) – 2%, cafeniu (cod O1) – 1%, cărămiziu (cod
B) – 1%, brun-roúcat (cod V) – 1%.
Turdaú, C 164, culoare exterioară

Turdas, C164, culoare interioară
1%
B

1%

C

2%
3%

1%

2%

4%

5%

20%

17%

B
1%

3%

6%

5%

E

K
6%

O1
Q

1%

56%

G

K

1%
10%

O
1%

U

1%

F

H

G
H

E
4%

C
D

D
14%

35%

O1
Q

V

U
V

Figura 2: Grafic prezentând culoarea exterioară.

Figura 3: Grafic prezentând culoarea
interioară.
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Turdas, C164, amestec

2%
2%
1%
6%

Cioburi si pleava

12%

Mil si pleava
Nisip cu bob mare
Nisip si pleava
Pleava si nisip
Pleava,nisip si pietricel

77%

Analiza degresantului utilizat pentru
fabricarea ceramicii din acest complex indică
elemente specifice pentru cultura StarþevoCriú. Majoritatea covârúitoare (77%) reprezintă
pleavă úi nisip. Nisipul úi pleava acoperă 12%
din total, pleavă nisip úi pietricele 6%, câte 2
procente cioburi úi pleavă, mâl úi pleavă úi un
procent nisip cu bobul mare.

Figura 4: Grafic prezentând amestecul.
Turdas, C164, netezire

Peste jumătate din lotul analizat prezintă o
suprafaĠă general netezită (57%), în vreme ce
20% din această ceramică este bine netezită,
iar 12% aspră. 7% este făinoasă la atingere,
acest aspect fiind pus în legătură cu mâlul
conĠinut de ceramică (a se vedea Figura 4),
2% prezintă slip căzut, 1% are un aspect poros
(rezultat al unei arderi secundare, a se vedea
Figura 6), 1% slip lustruit. De menĠionat faptul
că au fost înregistrate úi două fragmente
ceramice care prezentau angobă roúie, însă din
cauza cantităĠii mici programul utilizat pentru
realizarea graficelor prezentate de noi le
elimină automat úi indică 0% pentru această
categorie.
Turdas, C164, ardere

1%

21%

20%

14%

42%
1%

Ardere buna
Bună oxidantă
Bună reductantă
Ardere secundară
Ardere slabă
Slabă oxidantă
Slabă reductantă

1%

1%
2%
1%

0%

12%
20%

57%

7%

Angoba rosie
Aspra
Bine netezit
Fainos
Netezit
Poros
Slip cazut
Slip lustruit

Figura 5: Grafic prezentând amestecul.

Ultimul aspect analizat de noi în ceea
ce priveúte tehnologia de producerii
ceramicii este arderea. 42% din
fragmente au fost arse bine oxidant, iar
21% slab oxidant. PredominanĠa
ceramicii arse oxidant, adică în prezenĠa
oxigenului, nu face decât să confirme o
trăsătură specifică ceramice neolitice
timpurii. Acest lucru trebuie să fie pus în
legătură úi cu culoarea ceramicii,
nuanĠele deschise fiind o caracteristică a
acestui tip de ardere, lucru confirmat
practic prin graficele de la Figura 2 úi 3.
20% din întregul lot a fost arsă slab, în
vreme ce 14% au fost arsă bine.

Figura 6: Grafic prezentând arderea ceramicii.
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3. Tipologie úi ornamentaĠie
Majoritatea formelor de buze, funduri úi toarte analizate s-au încadrat în catalogul pentru
cultura Starþevo-Criú elaborat de către Gheorghe Lazarovici úi completat de Zoia Maxim
(MAXIM 1999, p. 30-61), dar există úi câteva forme noi (TUDORIE 2011).
Analizând tipurile de buze identificate
Tip
Număr
Număr se remarcă predominanĠa formelor
buză
fragmente Tip
fund
fragmente globulare, unele dintre ele închise, cum
A
4
B1
1 sunt cele de tipul H4, dar úi cu buza
B
3
B2
1 dreaptă G, H, I, sau răsfrântă J, J2, G1.
D
5
H2
1 Din acest complex au fost recoltate úi
G
1
H4
1 fragmente de buze care făceau parte din
G1
1
vase cu formă deschisă, cum sunt cele de
I1
1
H
4
tipul A sau D.
L
1
În ceea ce priveúte tipurile de funduri
H4
2
P
1 acestea se indică acelaúi caracteristici cum
I
1
R
1 sunt cele menĠionate la tipurile de fund.
J
6
Materialul ceramic din acest complex
T
1
J2
3
X1
1 este foarte fragmentat, nefiind identificată
P
2
nici o formă întreagă de vas.
Y
1
Registrul de ornamente al ceramicii din acest complex nu este unul foarte larg,
cuprinzând: aplicaĠii (cod A), impresiuni cu un obiect (cod A3), alveolare (cod W), inclusiv
alveolari pe buza vasului, pseudobarbotină/tamponare (cod B pentru tehnica de ornamentare,
IA pentru tip ornament) úi aplicaĠii plastice alveolate (A;W). În legătură cu acest ultim tip de
ornament, atrag atenĠia în mod deosebit trei fragmente ceramice care prezintă aplicaĠii plastice
decorate prin apăsări cu vârful degetului, formând un motiv în formă de floare (Pl. III, 6, 7, 8).
4. Analize comparative
Analiza seriată a tipurilor de ornamente întâlnite pe ceramica complexului 164 de la
Turdaú indică corelaĠia cu anumite complexe de la Miercurea Sibiului-Petriú (G26, B19, B17,
G35, G58 úi B9), dar úi cu cea de la Iosaú, punctul Anele, prin prezenĠa pseudobarbotinei,
tamponarea uúoară a suprafeĠei vasului.
Elemente comune cu ceramica de la Iosaú-Anele rezultă úi din apariĠia aplicaĠiilor plastice
sub forma de brâuri alveolate, cum este cazul ornamentului de tip MI.
Tipuri de Turdaú Miercurea
ornamente C 164 Sibiului
G26
B;IA
3
5
W;C3
1
1
A3;TG
1
A;W;
2
A;W;AB
1
A;W;AT
2
A;W;MC 1
W;AF
1
W;B
1
A;MI
1

Miercurea
Sibiului
B19
1

Miercurea
Sibiului
B17
12

Miercurea
Sibiului
G35
4
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Miercurea Iosaú- Miercure
Sibiului
Anele Sibiului
G58
B9
34
1
11
4

1

1
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5. Concluzii
Din punct de vedere cronologic, acest complex aparĠine fazei IC (sistemul Lazarovici) úi
prezintă analogii cu materialele de la Miercurea Sibiului-Petriú (Luca et al. 2011, 108),
ùeuúa-La cărarea morii (Luca et al. 2011, 122), Ocna Sibiului-Triguri, primul orizont cultural
(Luca et al. 2011, 111).
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Decorul ܈i modalităĠi de dispunere a sa pe
figurinele antropomorfe de lut atribuite culturii
eneolitice SălcuĠa
Cătălin Nicolae PĂTROI
Danube wet southern border of Oltenia being today - both
state and each division as a separate territorial - administrative,
representing a central pillar of Europe, "a one-way powder" during
which there have been communities human. The existence of the
great European river has not been an obstacle for Neolithic people
representing even an advantage, offering places suitable for
settlement, a source of food, water and an important trade route and,
as assert Vladimir Dumitrescu: ""It is a truth long known that water whether small rivers or streams rich or even sea with distant shores,
wet regions that bind in close community first and ethnographic
material and spiritual but then - unlike mountains, often separated
regions".
Lotul de figurine antropomorfe de lut atribuit culturii
eneolitice Sălcu܊a, cunoscut din literatura de specialitate 1 , este destul
de pu܊in numeros. Datorită faptului că o mare parte din materialele
arheologice rezultate din cercetarea unor situri cu nivele de locuire
Sălcu܊a nu au fost publicate, o serie de figurine antropomorfe de lut

1

V.,Cristescu, Les stations prehistoriques de Vădastra, Dacia, III - IV, 1927 1932; D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, 1939; Idem, ContribuĠii la
problemele neoliticului în România în lumina noilor cercetări, 1961, Bucure܈ti;
D.,Galbenu, Aúezarea de tip SălcuĠa de la Almăjel, CA,VI,1983; M. Nica et alii,
Tell-ul eneolitic gumelniĠean de la Drăgăneúti-Olt, punctul ,, Corboaica ,, SCIVA,
45, 1, 1994, p. 41-59; idem, Cercetările arheologice în tell-ul gumelniĠeanosălcuĠean de la Drăgăneúti-Olt, - punctul Corboaica, Campaniile din anii 19931994, Cercetări în aria nord tracă, p. 9 -32; M., Butoi, Descoperirile arheologice úi
numismatice făcute de Muzeul JudeĠean Slatina, Slatina, 1999; A., Radu, Cultura
Sălcuîa în Banat, 2001; I. Stângă, Reprezentări plastice aparĠinând neoliticului
târziu, din judeĠul MehedinĠi, RM, 1988, p. 36 - 40; A., Oprinescu, Die
Konchenplastik des SălcuĠa – Bubanj – Krivodol - Komplexes, The thracian world
at the crooasd of civilisations, p. 119 -129; C., N., Patroi, Reprezentări
antropomorfe de lut din Oltenia aparĠinând culturii eneolitice SălcuĠa, Drobeta,
XVIII, 2008, p. 5-22; D., Berciu, M., Butoi, P., Roman, Cercetări úi sapaturi
arheologice în raionul úi oraúul Slatina, Buridava, VIII, 2010, p. 7-15; E. C.,
܇tefan, O reprezentare antropomorfă inedită de la Verbicioara, Studii de
Preistorie, 8, 2011, p. 195, pl. II, fig.1a -1b;
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nu sunt cunoscute ܈i se află inca în colec܊iile unor institu܊ii muzeale 2
din Oltenia. Este vorba despre piese din siturile de la Ostrovul
Corbului, Valea Anilor(jud. Mehedin܊i), Cerăt, Sălcu܊a(jud. Dolj),
Brebeni, Piatra Olt, Slatina ,,Strehare܊,, ,Drăgăne܈ti-Olt,, Corboaica,,multe inedite ܈i în număr semnificativ, fapt ce permite reluarea
discu܊iilor despre această categorie de vestigii neolitice.
S., Hansen 3 spunea ca ,, statuetele neolitice din lut se situează
din punct de vedere genealogic între sculptura vânătorească a
paleoliticului târziu, pe de o parte, úi arta marilor culturi timpurii ale
Egiptului úi Mesopotamiei, pe de altă parte,, si aprecia numarul
acestora la cca. 50000 de piese.
R. R., Andrescu 4 identifică o serie de poziĠii în care sunt
reprezentate mâinile în arta plastică eneolitică gumelniĠeană pentru
figurinele antropomorfe de lut din cultura Gumelni܊a. Pozi܊ia 1 este
destul de frecvent întâlnită la figurinele antropomorfe de lut din
cultura Sălcu܊a, bra܊ele fiind obiectul unor abordări artistice realizate
prin diverse mijloace: incizii, perforări, excizie.

2

Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul Regiunii Por܊ilor de Fier Drobeta Turnu
Severin, Muzeul Jude܊ean Olt, Muzeul Oră܈enesc Caracal, Muzeul din Corabia.
3
S., Hansen, Figurinele neolitice din sudul bazinului carpatic, Analele Banatului,
Arheologie-Istorie, XII-XIII, 2004-2005, p. 26.
4

R. R., Andrescu, Plastica antropomorfă úi zoomorfă gumelniĠeană, O ,, civilizaĠie
,,necunoscută.GumelniĠa.2001;
http://www.cimec.ro/Arheologie/gumelnita/cd/,
vezi si P., Biehl, Studien zum Symbolgut des Neolithikums und der Kupferzeit in
Sudosteuropa.
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Catalog privind modul în care sunt reprezentate mâinile în arta
plastică a Culturii GumelniĠa.
Apud R., R., Andreescu, 2001.
Fig. 1.
În urma analizei motivelor decorative de pe statuetele
gumelniĠene, R., R., Andreescu 5 arată existenĠa a două tipuri
principale de decor.

5

R., R., Andrescu, Plastica antropomorfã gumelniĠeanã, Bucureúti, 2002.
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Apud R., R., Andreescu, 2006.
Fig. 2.

Apud R., R., Andreescu, 2006.
Fig. 3

Apud R., R., Andreescu, 2006.
Fig. 4
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Tipuri decorative identificate pe figurinele de lut din cultura
eneolitică Sălcu܊a

decor pe ܈old
1
Sălcu܊a ,, Piscul
Corni܈orului ,,
Apud S.,M.,Bâlcu, R.,
Andreescu,2005, fig.,26/6.

2
Sălcu܊a ,, Piscul
Corni܈orului ,,
Apud S.,M.,Bâlcu, R.,
Andreescu,2005,fig.26/6.
decor zona
mediană ܈i
picoare

4
3
Drăgăne܈ti - Olt
Drăgăne܈ti - Olt
Apud M.Nica et alii, 1995.
decor pe piept

5

6
Drăgăne܈ti - Olt
Drăgăne܈ti - Olt
Apud M.Nica et alii, 1995.
decor pe
trunchi

7
Drăgăne܈ti - Olt
Apud M., Nica et alii,
1995.
9
Tabel 1

8
Drăgăne܈ti - Olt
Apud M., Nica et alii,
1995.
Drăgăne܈ti - Olt
Apud M., Nica et alii,
1995
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Amplasarea decorului pe fugurinele culturii eneolitice Sălcu܊a
Fig. 5
Cea mai pare parte a figurinelor de lut din cultura eneolitică
Sălcu܊a, dar ܈i piesele similare din grupele Bubanj ܈i Krivodol, se
prezintă fragmentar. Lotul abordat de noi pentru această analiză a fost
constituit din piesele descoperite în a܈ezarile ܈i nivelele de locuire
atribuite culturii Sălcu܊a din a܈ezarea eponimă din jude܊ul Dolj,
Drăgăne܈ti – Olt ,,Corboaica,, Brebeni, Slatina ,,Strehare܊,,
Vădastra(jud.Olt), Valea Anilor, Almăjel ܈i Ostrovul Corbului(jud.
Mehedin܊i) ܈i este vorba de materiale găsite în condi܊ii stratigrafice
controlate. Există ܈i o a doua categorie de figurine antropomorfe de
lut ce se păstrează în colec܊ile muzeelor din Oltenia ܈i pentru care nu
avem un context stratigrafic foarte clar, fapt pentru care nu au făcut
parte din această analiză.
Situa܊ia figurinelor de lut descoperite în situri sau nivele de
locuire atribuite culturii Sălcu܊a sub aspectul integrită܊ii corporale a
pieselor este surprinsă în tabelul alăturat.
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Tabel 2
Stare
figurină

Sălcu܊a

Drăgăne܈ti
Olt

Brebeni

Valea
Anilor

Vădastra

Slatina

Almăjel

Ostrov
Corb.

*

*

*

*

*
*
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*
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1
Sălcu܊a ,, Piscul Corni܈orului ,,
Apud S.,M.,Bâlcu, R., Andreescu,
2005, fig. 26 / 6.
Fig. 6

1
Drăgăneúti - Olt
Apud M. Nica et alii, 1995.
Fig. 7

Drăgăneúti - Olt
Apud M. Nica et alii 1995.

2
Drăgăneúti - Olt
Apud M. Nica et alii, 1995.

2
Drăgăneúti - Olt
Apud M. Nica et alii, 1995.

Sălcu܊a ,, Piscul Corni܈orului ,,
Apud S.,M.,Bâlcu, R., Andreescu,
2005, fig. 26 / 9.

Fig. 8
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1
Drăgăneúti - Olt ,, Corboaica ,,
faza SălcuĠa III .
Apud C. Pătroi, 2008, Pl. V, fig.
1, p. 20.

2
Valea Anilor(MehedinĠi)
ColecĠia Muzeului Regiunii
PorĠilor de Fier Drobeta Turnu
Severin
Apud C. Pătroi, 2008, Pl. VI, fig.
4, p. 20.

Fig. 9

1
Slatina ,, StrehareĠ ,,
faza SălcuĠa III .
Apud C. Pătroi, 2008, Pl. VII,
fig.4 p.21.
Fig. 10

2
Brebeni(jud. Olt)
faza SălcuĠa II .
Apud C. Pătroi, 2008, Pl. III, fig.
1, p.19.
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2

1
Fragment bust idol
cultura Sălcu܊a.
ColecĠia
Muzeului JudeĠean Olt

Fragment tors.
SălcuĠa
,, Piscul Corniúorului ,,
S III C, L 6. Campanie 1951. H –
5cm.
ColecĠia Muzeului Olteniei Craiova
Nr. Inv. 4948.

Fig. 11
Principala modalitate de realizare a decorului este incizia. Fie
că motivele decorative sunt adânci, fie că sunt realizate la suprafa܊ă,
sunt grupate doar în anumite por܊iuni anatomice ale corpului ܈i par a
urma un tipar extrem de clar, probabil un cod artistic ܈i cultic bine
stabilit. Uneori incizia este dublată de incrusta܊ie cu pastă albă.
Numarul extrem de mic de piese ce prezintă decor, atribuite
culturii eneolitice Sălcu܊a, nu permite identificarea unor canoane
decorative foarte stricte. Totu܈i, putem vorbi despre următoarele
tipuri:
A. decor realizat în zona gâtului – incizii oblice, circulare ori
în formă de semicerc, grupate, ce pot sugera anumite elemente de
podoabă, purtate probabil de femei, întrucât figurinele pe care apar
prezintă astfel de detalii anatomice. Situri - Drăgăne܈ti-Olt, Ostrovul
Corbului.
B. decor realizat în zona pieptului, la partea superioară, spre
baza gâtului – inciziile fac parte dintr-un decor ce începe să devină
complex, iau forme geometrice neregulate ܈i se poate observa că la
ambele piese identificate în mediul culturii Sălcu܊a, există o linie
perpendiculară, incizată, ce împarte figurina în două registre.
Exemplarele de la Drăgăne܈ti – Olt.
C. decor realizat pe bust – ca tehnici sunt folosite inciziile ܈i
impresiunile. În cazul inciziilor se poate oberva o tendin܊ă de grupare
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a unor linii oblice ܈i semicirculare într-un model, iar impresiunile
sunt realizate pe toată suprafa܊a piesei.
D. decor pe braаe – compus în special din linii verticale
incizate, folosite pentru a demarca bra܊ele de restul corpului ori
pentru a sugera anumite bră܊ări ܈i perfora܊iile, în zona palmei,
amplasate transversal ori longitudinal. Uneori, aceste orificii foloseau
prinderii unor inele ori bucle din cupru.
E. decor amplasat pe Юolduri – este categoria cea mai
complexă ܈i constă în linii incizate, realizate sub formă de spirală ori
grupate în diverse registre ce combină grupe de câte trei linii oblice
cu modelul spiralic ܈i figuri geometrice precum rombul, realizat din
grupe duble de linii incizate.
F. decor median – de obicei este realizat prin linii incizate,
motive care indică păr܊i anatomice feminine. Cel mai utilizat model
este triunghiul cu vârful în jos, precum apare la Valea Anilor, în faza
Sălcu܊a III. Pe o piesă de la Slatina ,, Strehare ܊,, mijlocul este realizat
printr-un ܈ir de puncte umplute cu pastă albă.
Un decor interesant provine de la Drăgăne܈ti-Olt, nivelul
atribuit fazei Sălcu܊a III ܈i prezintă un model incizat ce îi găsim
anlogii în plastica din os descoperită într-un mormânt, M 21, de la
Sultana - Valea Orbului. Este vorba de un personaj feminin realizat
schematic, piesa ca ܈i mormântul fiind atribuite culturii Boian.
G. decor realizat în partea inferioară a figurinei – putem
spune chiar zona picioarelor, atunci când personajul este redat realist
܈i are prezente păr܊ile anatomice detaliat. Modalită܊ile alese de arti܈ti
sunt diverse: grupe de linii incizate, prinse în diverse forme
geometrice – triunghi, romb; linii orizontale incizate grupate câte
două, incizii circulare, sub forma unui fir ce pare a se înfă܈ura în jurul
unui picior sau a întregii păr܊i inferioare a corpului; incizii vericale ce
sugearează degetele piciorului; decor realizat prin puncte pe toată
suprafa܊a păr܊ii inferioare ori ܈iruri de puncte;
H. decor realizat pe întreg corpul figurinei - identificat la
Drăgăne܈ti - Olt, pe o figurină întreagă, dar ܈i la Slatina ,,Strehare܊,,
unde figurina se păstrează fragmentar, dar modelul sugerează că piesa
a fost complet decorată.
O piesă deosebită provine din situl sălcu܊ean de la Slatina ,,
Strehare ܊,,. De܈i fragmentară, păstrându-se doar de la mijloc în jos,
figurina, ce pare a fi un personaj feminin, este decorată în întregime,
motivele fiind complexe ܈i amplasate afrontat. Se poate observa o
combina܊ie de linii, incizate, dispuse orizontal ܈i grupate câte două ori
trei, intercalate cu linii de puncte ܈i decor spiralic, toate elementele
fiind umplute cu vopsea albă. Decorul este prezent atât pe fa܊ă cât ܈i
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pe spate, este unul unitar ܈i oferă o frumuse܊e aparte. Credem că
simbolistica contextuală a motivelor ܊ine mai mult de partea magicospirituală ܈i avem de a face cu un tatuaj ce îl purta probabil un ܈man
sau un ini܊iat căruia i-au fost relevate misterele.
Tot acestei categorii îi putem integra ܈i două statuete ce sunt
realizate schematic, sunt fragmentare ܈i prezintă descor pe întreaga
suprafa܊ă păstrată. O piesă a fost descoperită in situl de la
Brebeni(jud. Olt), în nivel de locuire Sălcu܊a, iar cea de a doua am
identificat-o în colec܊ia Muzeului Jude܊ean 6 Olt. Decorul este grupat
în mai mul܊i regi܈trii ce combină grupe de linii incizate oblic ori
orizontal.
O piesă asemănătoare cu cea de la Slatina ,, Strehare ܊,, a fost
descoperită în mediul culturii Cucuteni în situl de la Drăgu܈eni 7 , jud.
Boto܈ani. Autoarea descrie astfel zona inferioară a figurinei la care
facem trimitere: ,, picioarele sunt decorate intr-un model particular,
rar întâlnit printre piesele de la Drăguúeni, úi anume benzi orizontale
alternante, unele simple, altele prevăzute cu puncte verticale incizate,
alungite, delimitate între ele de asemenea prin linii incizate. Acest
desen se continuă úi pe partea dorsală a idolului unde fesele, mai
puĠin evidente ca la primul, sunt decorate prin linii spirale,, . Tehnica
folosită în realizarea decorului este incizia adâncă.
Din punct de vedere al formei anatomice a ܈oldurilor, se poate
observa totu܈i o diferen܊ă între cele două figurine. Piesa de la Slatina
prezintă probabil un personaj feminin cu ܈oldurile late, pe când la
Drăgu܈eni ܈oldurile sunt înguste ܈i sunt mai mult tipice structurii
anatomice a bărba܊ilor, figurina neavând reprezentat nici un organ
genital feminin ci doar poate fi ,, sugerat de linii în V,, cum se
exprimă autoarea studiului. O altă deosebire constă în lipsa decorului
pe zona labei picioarelor pentru figurina de la Drăgu܈eni, pe care nu
sunt redate distinct labele piciorului, exemplarul în cauză fiind
realizat în stilul unui postament.

6

Mul܊umiri către muzeograf A. Grosu care a avut amabilitatea de a ne
dispozi܊ie, spre fotografiere, o serie de figurine antropomorfe de lut din
institu܊iei.
7
C.,Cărpu܈, Analiza microscopică a trei statuete antropomorfe din
Cucuteni, de la DraguЮeni, jud. BotoЮani, Studii de Preistorie, 8, 2011,
fig.3.
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mijloc

Slatina ,, Strehare ܊,,

fese

Apud C. Pătroi, 2008,
Pl. IV, fig. 2, p.19.
Fig. 12

picioare

Piesa din fa܊ă
mijloc

Slatina ,, Strehare ܊,,

fese

picioare

Fig. 13

Piesa din spate
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Fragment figurină antropomorfă. Sit Drăgu܈eni. Cultura Cucuteni.
Apud C., Cărpu܈, 2011, fig. 3/ idol 2.
Fig. 14
Ca talie, aceste piese redate în ronde-bosse se încadrează în
categoria celor mijlocii(între 8 - 25 cm), dacă ne raportăm la
propunerile făcute de D. Monah 8 . Autorii descoperirii atribuie
cronologic această figurină perioadei de trecere de la Cucuteni A4 la
Cucuteni A-B.
Tabel 3
Măsurători
Dimensiuni úolduri faĠă = A
Dimensiuni úolduri profil = B
DiferenĠa: A-B
Raport A/B

Idol 2
31
22,30
8,7
1,39

Măsurători din zona centurii pelvine la figurina nr. 2 (în mm).
A = frontal hips size; B = profile hips size; A-B = diference between
them; A/B = ratio of these two measurements. Apud C., Cărpu܈,
2011, tab.1, coloana 3.
8

D., Monah, Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni - Tripolie, Piatra NeamĠ,
1997.
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Una din concluziile la care s-a ajuns este aceea că piesa de la
Drăguúeni nu sugerează steatopigia caracteristică celor din aria
Cucuteni, dar mai ales din Precucuteni. Să fie vorba oare de un
import din mediul sud carpatic?
În literatura de specialitate 9 au existat în ultima perioadă o
serie de discu܊ii privind existen܊a unui anumit tip de scriere la nivelul
epocii neolitice în zona carpato-balcanică. M., Merlini a reu܈it să
creeze o bază de date cu anumite simboluri ce apar pe figurinele
antropomorfe de lut de la Gradesnica, grup Krivodol(Bulgaria).
Există o astfel de figurină antropomorfă păstrată fragmentar,
în colec܊ia Muzeului Jude܊ean Olt. Capul lipseste, însă la partea
superioară a figurinei se poate întrezări o perfora܊ie verticală ce poate
fi atribuită unui orificiu pentru amplasarea unui cap mobil. Idolul, din
seria ceor thessalici, are un decor deosebit, semnele prezente putând
fi interpretare spre o posibilă încercare de scriere sau de transmitere a
unui mesaj.

Idol atribuit culturii eneolitice Sălcu܊a
ColecĠia Muzeului JudeĠean Olt
Fig. 15
Simbolistica decorului ne este relavată uneori. Putem
identifica păr܊i din ve܈minte, urmele cutelor hainelor probabil, sau
modele de decor ale ve܈mintelor ܈i păr܊i anatomice. Decorul este
folosit ca mijloc de demarca܊ie a diverselor părti componente ale
9

M., Merlini, The Gradešnica script, Acta Terrae Septemcastrensis, V, 2006, p. 2578; Idem, A semiotic matrix to distinguish between decorations and signs of writing
employed by the Danube civilization, Acta Terrae Septemcastrensis, VI, 2007, p.
93, fig. 23, p. 95, p. 115, fig. 62 - 64; M., Gimbutas, The Language of the Goddess,
San Francisco, 1989, p.194, fig. 300.
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trupului uman ori pentru a reda aceste păr܊i. Liniile verticale incizate
pot simboliza fie despăr܊irea bra܊elor de trunchi, fie modlitatea de a
semnala cele două picioare. Liniile orizontale semnalează de obicei
zona mediană a corpului ܈i fac distinc܊ia între termina܊ia piciorului ܈i
laba piciorului.
Un decor frecvent întâlnit este acela al grupului de trei linii
incizate. Simbolistica sa ne poate duce cu gîndul la cele trei straturi
de con܈tiin܊a(subcon܈tient, con܈tient ܈i supracon܈tient).
Pentru cea mai mare parte a reprezentărilor, putem doar face
presupuneri, modelele fiind abstracte. Fie că reprezintă tatuaje, fie că
reprezintă ve܈minte ori o combina܊ie între elemente reale ܈i semne
magico - religioase, decorul trebuie analizat ܈i în func܊ie de rolul
figurinei, semnifica܊ia sa, contextul stratigrafic în care a fost
descoperită ܈i sexul anatomic. Simbolul, reprezentat prin decor, are
mai multe func܊ii 10 : religioasă, socială, de comunicare, artistică ܈i
este în strânsă legatură cu contextul simbolic.
Este posibil ca un decor complex al unei piese sa fie în strânsă
legătura cu o structură ierarhică.
Un astfel de personaj poate fi ܈i cel simbolizat de un idol
feminin în formă de clopot 11 de la Ostrovul Corbului, jud. Mehedin܊i.
În zona gâtului prezintă o linie orizontală incizată, de care se leagă
alte trei linii incizate oblice, piesa fiind probabil un colier. Pe bra܊e,
dispuse aproape vertical sunt două grupe de linii ce pot fi atribuite
unor podoabe de bra܊. În zona pântecului este decorată o spirală.
Probabil punctul de pornire al acesteia este chiar ombilicul.
Pornind de la Vitruvius, Leonardo da Vinci a demonstrat
grafic că ombilicul este situat în centrul cercului care înscrie corpul
uman 12 . Pe linia verticală a înălĠimii umane, ombilicul marchează
secĠiunea divină, dă sens conceptiilor legate de na܈tere, de ciclicitate,
zona pântecului fiind prin excelen܊ă generatoare prin forma sa, a unei
simbolistici abstracte, ce cu greu poate fi relevată.

10

A., Ni܊ulescu, Multiperspectivitate în interpretarea simbolisticii plasticii
antropomorfe din neolitic Юi eneolitic, TERRA SEBVS, nr. 3, 2011, p. 25.
11
ColecĠia Muzeului Olteniei Craiova. Nr. Inv. 7515. Vezi ܈i D. Berciu,
Arheologia, preistorică a Olteniei, 1939.
12
V., Voinea, Un nou simbol Hamangia, Studii de Preistorie, 7, 2010, p. 50; J., C.,
Frère, 2003, Leonardo da Vinci. Painter, Inventor, Visionary, Mathematician,
Philosopher, Engineer, Paris. p. 99.
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1
Apud D. Berciu, 1939.

Fig. 16

2
Idol tip ,, clopot ,,
H - 7,30cm. ColecĠia Muzeului
Olteniei Craiova. Nr. Inv. 7515.
Fig. 17

Un decor interesant provine de la Drăgăne܈ti-Olt, nivel
ocupa܊ional atribuit fazei Sălcu܊a III ܈i prezintă un decor incizat ce
are anlogii în plastica din os descoperită la Sultana 13 - Valea
Orbului. Astfel de figurine antropomorfe au fost găsite ܈i în necropola
de la Cernica 14 . Apropia܊i de aceea܈i temă, prin concep܊ie ܈i probabil
semnifica܊ie, sunt ܈i doi idoli feminini, schematici descoperi܊i în
Dobrogea 15 la Cheia - ,, Vatra Satului ,,( un mic pandantiv de
Spondylus) ܈i Peútera Liliecilor(idol de marmură) ܈i atribui܊i culturii
Hamangia.
V. Voinea 16 consideră că decorul realizat sub forma liniei
curbe are cea mai mare încărcătură simbolistică, idiferent de cum este

13

D., Serbănescu, Nou tip de figurină neolitică. Cultură ܈i civiliza܊ie la Dunărea de
Jos, XV, 1997, p. 137.
14
Gh., Cantacuzino, S., Morintz, Die Jungsteinzeitlichen Funde in
Cernica(Bukarest), Dacia, VII, 1963, p. 71, fig. 27.
15
V., Voinea, op.cit., pl. I, 1 - 2, pl. II, pl. V. 1 - 2.
16
Ibidem, op.cit, p. 51; vezi si R., Huyghe, Dialog cu vizibilul. Cunoaúterea
picturii, Bucureúti.,1981, p. 122-123.
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realizat: forma literei ,,S”, spirală, arc de cerc - sau închisă - cerc,
oval, cercuri concentrice.
D. Bailey 17 ܈i R. Andreescu 18 vorbesc despre decor ca un
posibil vector al identită܊ii comunită܊ii. Putem considera decorul un
tip de marker al unei sacralizări excesive a comunită܊ii în anumite
perioade de timp, când spiritualitatea pare a domina planul material.
Revenind asupra problematicii decorului19 de pe figurinele
antropomorfe de lut Gumelni܊a, R., R., Andreescu sugerează că ,,
decorul ar putea fi un element de personalizare, de identificare a unui
anumit personaj din cadrul comunităĠii sau societăĠii gumelniĠene.
Ideea este întărită de o descoperire specială de la Glina
Nu dorim să încheiem această succintă prezentare fară a lansa
܈i o altă pistă de discu܊ii. Cercurile, liniile(drepte, frânte ori curbe) ܈i
punctele se află la baza oricarei transpuneri grafice. La nivel
metafizic au o semnifica܊ie aparte ܈i pot fi atribuite unor zodii, de
aceea credem că poate fi luată în calcul ܈i o asemenea cunoa܈tere de
către ini܊ia܊ii comunită܊ilor eneolitice. Linia, întâlnită foarte des în
decorul figurinelor antropomorfe de lut, nu este doar un contur, adică
o limitare intelectual gândită a unui fenomen din lumea exterioară.
Este rezultatul expresiei unui joc interior de for܊e. De regulă este
simbolul pentru lucrurile pământe܈ti, cercului revenindu-i sfera
celestă.
Specula܊ii se pot face destule, însă nu facem decât să lărgim
baza de interpretare 20 ܈i să ne îndepărtăm de semnifica܊ia pieselor
supuse discu܊iei noastre. Un lucru cert este acela că mediul cultural
gumelni܊ean din Muntenia, faza evolutivă B1, oferă cele mai bune
analogii 21 pentru piesele noastre. Figurina de la Ostrovul Corbului
care prezintă două linii vericale incizate ce separă bra܊ele de trunchi

17

D., Bailey, Balkan Prehistory, 2000, Routledge, London.
R.,R.,Andreescu, ConsideraĠii asupra decorului statuetelor antropomorfe
gumelniĠene, CA, XIII, 2006, p. 163.
19
R.,R., Andrescu, Note asupra decorului unor statuete gumelniĠene, Studii de
Preistorie, 8, 2011, p. 71.
20
C., Stefan, Several points of view regarding the interpretation of
anthropomorphic figurines, Peuce, sn, III – IV, p. 71 -76; Vl., Dumitrescu, Arta
Preistorica în România, Bucuresti, 1974; S., M.,Bîlcu, „Dansul ritual” în
reprezentarile plastice neo-eneolitice din Moldova, SCIVA 25, 2,1974, 167-179;
E., Com܈a, Figurinele antropomorfe din epoca neolitică, Bucure܈ti, 1995; D.,
Monah, Plastica antropomorfa a culturii Cucuteni-Tripolie, Piatra Neamt, 1997;
21
Idem, Plastica gumelniаeană din colecаiile Muzeului Naаional de Istorie a
României, CA,X, 1997, pl. 1/1, pl. 2/1; P., Mirea, I., Pătra܈cu, Alexandria, Repere
arheologice Юi numismatice, 2006, fig.25/2,5.
18

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

38
are analogii la Vităne܈ti 22 ,, Măgurice ,,(jud. Teleorman), însă piesa de
aici este păstrată fragmentar ܈i nu cunoastem dacă este tot genul de
figurină ,, clopot ,,. Acela܈i mod de a amplasa decor în zona gâtului
avem ܈i pe această figurină, însă spre deosebire de piesele cunoscute
în mediul culturii Sălcu܊a, precum figurina de la Drăgăne܈ti – Olt,
liniile incizate sunt mai numeroase.
Similitudini pentru figurinele culturii Sălcu܊a întâlnim ܈i în
mediul Gumelni܊a B1 din Câmpia Română în situl de la Măriu܊a 23 ,,
La Movilă ,, jud. Călăra܈i.
Cercurile ܈i spiralele sunt prezente în special în cultura Boian
܈i ajung în cultura Sălcu܊a probabil pe filieră gumelni܊eană 24 .
Piesa noastră de la Slatina ,, Strehare ܊,, i܈i găse܈te analogii
interesante la Pilavo, Burilcevo –Kocansko 25 , în zona Serbia, artistul
preferând meandrul în locul spiralei.
Pentru grupele sincrone sud-dunărene, observăm acelea܈i
modalită܊i de dispunere a decorului ܈i acelea܈i modele. Spirale în
zona feselor – Krivelj 26 (grup Bubanj), grupe de linii incizate.

22

R., R., Andreescu et alii, Noi descoperiri în aЮezarea gumelniаeană de la VităneЮti
,, Măgurice ,, , BMTJ, 1, 2009, p. 86, pl. VI / 5; R., R., Andreescu, P., Mirea, ùt.,
Apope - Cultura GumelniĠa în vestul Munteniei. Aúezarea de la Vităneúti, jud.
Teleorman, CA, XII, 2003, fig.12/5-7.
23
V. Parnic, C., Lazăr, Consideraаii preliminare asupra plasticii antropomorfe de
lut din nivelul Gumelniаa B1 de la Măriuаa – La Movilă - CCDJ XXII, Călăra܈i,
2005, fig.10/1-2, fig.18.
24
C., N., Pătroi, Caracterul gumelniаean al culturii eneolitice Sălcuаa, BMTJ, 3,
2011, p. 143 - 154.
25
U. Matiü, Power Over The Body In a Hybrid Reality: Anthropomorphic Figurines
of Bubanj - SălcuĠa - Krivodol Complex on The Central Balkans, 2009.
26
N. Tasiþ, 1995, pl. XII.
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1

2
Decor de pe un Mormânt M 21 cultura Boian. Valea Orbului.
idol Sălcu܊a de la Aud D., ܇erbănescu, 1997.
Ostrovul
Corbului.
Fig. 18
Figurinele din Serbia, Macedonia úi Albania din grupele
sincrone Bubanj - Krivodol.

1
Krivelj
Apud Tasiþ, 1995, pl. XII.

2
Pilavo, Burilcevo -Kocansko
Apud U., Matiü, 2009, tab. I/i;
K. Nasteva, 2005, p. 81.

Fig. 19
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1
Dolno Oreovo, Suplevac Bitolsko
Apud Tasiþ, 1995, Plate XII, 2.
Fig. 20

2
Maliq
Apud Korkuti, 1995, Tafel 94, 1.

1

2
Pilavo, Burilcevo -Kocansko
Pilavo, Burilcevo - Kocansko
Apud U., Matic, 2009, tab. II/d; Apud U., Matic, 2009, tab. II/f; K.
K. Nasteva, 2005, p. 111.
Nasteva, 2005, p. 87.
Fig. 21

1

2

Grup Bubanj. Serbia
Apud N., Tasiþ, 1995.
Fig. 22

Grup Bubanj. Serbia
Apud N., Tasiþ, 1995.
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Harta descoperiri plastică antropomorfă pentru grupul Bubanj(Serbia)
Apud Uroš Matiü, 2009, fig. 1.
Harta 1
Din situl Gradešnica(Bulgaria) provin câteva reprezentări
antropomorfe de lut atribuite Grupului Krivodol. Decorul este
amplasat pe bra܊e, în zona pieptului dar ܈i pe zona mediană ܈i
picioare.
O pistă pu܊in exploatată în literatura de specialitate din
România este aceea abordată de M. Porþiü 27 care a încercat pentru
cultura Vinþa să estimeze numărul popula܊iei unei comunită܊i pornind
27

M., Porþiü, A Tentative Attempt to Estimate the Systemic Number of the Late
Neolithic Vinþa Culture Figurines, Originalni Nauni Rad, UDK 903(497.11) "634",
2011, p. 730; vezi ܈i Schiffer, Michael B. 1972. Archaeological Context and
Systemic Context. American Antiquity 37: 156-165; Idem, Behavioral Archeology.
1976, New York: Academic Press.
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de la numărul de reprezentări antropomorfe descoperite în locuin܊e.
Scenariile oferite sunt dintre cele mai interesante ܈i metoda în sine
poate stârni interes ܈i poate oferi rezultate în situa܊iile în care astfel de
piese antropomorfe de lut au fost identificate în complexe arheologice
controlate. Nu putem încă să interpretăm sub acest aspect figurinele
atribuite culturii Sălcu܊a întrucât există hiatusuri la nivel de abordare
stratigrafică a a܈ezărilor si complexelor cercetate până în prezent.

1
Puncte de rupere a figurinelor
eneolitice pentru grupa Krivodol
– sit Gradešnica.

2
Apud U.,Matiü, 2009, fig.2;
Biehl, 2006.

Fig. 23

1

2
Gradešnica. Grup Krivodol.
Gradešnica. Grup Krivodol.
Apud M., Merlini, 2007, fig.23; Apud M., Merlini, 2007, fig.63;
M.,Gimbutas, 1989.
B., Nikolov, 1974, fig. 56.
Fig. 24
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1
Gradešnica. Grup Krivodol.
Motive decorative identificate pe figurine antropomorfe de lut ܈i
interpretate ca posibile componente ale unei scrieri neolitice.
Apud M., Merlini, 2007, fig. 26.

2
Gradešnica. Grup Krivodol.
Apud M., Merlini, 2007, fig. 64; H., Todorova, 1986, fig.104.
Fig. 25
ABREVIERI
AO – Arhivele Olteniei, Craiova.
BMTJ – Buletinul Muzeului Judetean Teleorman, Alexandria.
CA- Cercetări Arheologice, Bucure܈ti.
DROBETA – Arheologie-Istorie, Drobeta Turnu Severin.
CCDJ- Cultură ܈i civiliza܊ie la Dunărea de Jos, Călara܈i.
RM- Revista Muzeelor, Bucure܈ti.
SCIV – Studii ܈i Cercetări de Istorie Veche, Bucure܈ti
SCIVA- Studii ܈i Cercetări de Istorie Veche ܈i Arheologie, Bucure܈ti
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Forme de habitat aparţinând culturii Coţofeni în
zona deluroasă şi montană a Olteniei
Ion Tuţulescu
Abstract: The transition period to the Bronze Age, respectively the final
stage, is represented, in the hill and mountain area of Oltenia, by the bearers
of Coţofeni civilization. The communities of the above culture occupy all forms
of habitat, archaeological sites being certified in islands, terraces, hilltops etc.
Concerning constructions, there are prevailing the surface houses, with whom
the researches indicate the occurrence of the huts-which are lightweight housing.
Most of the houses have heating installations, consisting of hearths and ovens;
but also interior improvements, represented by clay floorings.
Cuvinte cheie: locuinţă, cuptor, aşezare, areal, civilizaţie, eneolitic,
perioadă de tranziţie.
I. Cadrul geografic
Viaţa omului e strâns legată de pământul pe care îl locuieşte. Arhitectura
acestui „pământ”, înfăţişarea şi bogăţia lui determină îndeletnicirile de bază ale
locuitorilor. În Preistorie, mai ales, influenţa pământului asupra omului a fost
foarte mare. Pe măsură ce omul evoluează tehnologic, influenţa mediului scade,
dar ea nu va dispărea niciodată. De aceea, pentru a studia viaţa oamenilor din
vechime trebuie să cunoaştem locurile în care au trăit.
Zona montană şi deluroasă a Olteniei cuprinde trei mari formaţiuni de
relief: munţi, dealuri, podiş.
Regiunea montană formează o parte din imensa unitate structurală a
Carpaţilor Meridionali, întinzându-se de la Munţii Perşani şi Măgura Codlea
până la Dunăre-Baziaş şi Porţile de Fier1. Aici, Carpaţii Meridionali ating înălţimi
impunătoare: Parâng = 2518 m şi Mândra = 2324 m. Pentru Oltenia, regiunea
montană este alcătuită din masivele Parâng, Vulcan şi munţii Cernei.
Subcarpaţii Getici (Meridionali) ocupă ca întindere în zonă teritoriul
încadrat între Olt şi Valea Motrului, spre Podişul Mehedinţi. Elementele
caracteristice ale zonei subcarpatice, care o diferenţiază oarecum de ceilalţi
Subcarpaţi, sunt îngustarea regiunii subcarpatice şi cutările mai puţin accentuate
decât cele de la est de Dâmboviţa, unde acestea ajung frecvent la diapirism2.
În nord-vestul Olteniei şi la vest de Subcarpaţii Getici se află Podişul
Mehedinţi care, deşi ocupă o suprafaţă restrânsă (cca. 760 Km² sau 0,33 % din
1 Cucu 1961, p. 10.
2 Ghinea 2002, p. 1187.
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teritoriul ţării), are un caracter tipic de podiş, de eroziune, individualizat într-o
unitate carpatică. Această formă de relief a luat naştere prin nivelarea care a
retezat deopotrivă formaţiuni vechi (şisturi cristaline, calcare, gresii), dar şi
roci sedimentare miocene şi s-a înfăptuit în special în pleistocen, la finele căruia
suprafaţa rezultată la bordura muntelui (în bună parte de abraziune), a început a
fi înălţată şi supusă fragmentării3.
La sud de Subcarpaţii se află Podişul Getic (13 900 Km² sau 5,9 % din
suprafaţa României); a reprezentat la începutul cuaternarului o vastă câmpie
piemontană care, ulterior, a fost înălţată mai mult în nord şi la răsărit de Olt,
unde s-a ajuns la altitudini de 500-700 m; în rest, valorile se menţin la 300-400 m
coborând şi mai mult la contactul cu Câmpia Română.
Arealul lucrării este delimitat din punct de vedere hidrografic de Olt (est)
şi Dunărea (vest), teritoriul dintre aceste două importante reţele hidrografice fiind
străbătut de râul Jiu.
Situarea ţării la pararela de 45°, duce la înregistrarea unei diferenţe
mici a duratei zilelor şi nopţilor de la nord la sud, ca şi existenţa unei diferenţe
reduse dintre temperaturile anuale între limita nordică cu cea sudică4. Clima5
este temperat continentală, cu influenţe mediteraneene, dispunerea în trepte a
reliefului (podiş, deal, munte) determinând o etajare a elementelor climatice.
II. Scurt istoric al studierii habitatului din perioada culturii Coţofeni
Aria mare de răspândire a manifestării în cauză ocupă vestul Munteniei,
Oltenia, nord-vestul Bulgariei, nord-estul Serbiei, interiorul arcului carpatic (cu
excepţia zonelor joase) şi sudul Maramureşului6. În tot arealul de răspândire sunt
identificate cca 1500 de situri7, dintre care 1000 numai în România8.
De-a lungul timpului, studierea habitatului aparţinând culturii se leagă
de numele unor cercetători ca: Petre Roman9, Horia Ciugudean10, Gheorghe
Lazarovici11, Doru Liciu12, Ştefan Alexandrov13, Valeriu Lazăr14, Gheorghe
Petre-Govora15, etc.
III. Aşezările
1.Locul de amplasare al aşezărilor
3 Ielenicz, 1999, p. 19.
4 Roşu 1980, p. 73.
5 Ne referim la zona deluroasă şi montană a Olteniei.
6 Lazarovici, Lazarovici 2007, p. 311.
7 Popa 2009.
8 Ciută 2009, p. 95.
9 Roman 1976; Roman 1977.
10 Ciugudean 2000.
11 Lazarovici, Lazarovici 2007.
12 Liciu 2002.
13 Alexandrov 1997.
14 Lazăr 1975; Lazăr 1976; Lazăr 1977; Lazăr 1978; Lazăr 1980; Lazăr 1981-1982.
15 Petre Govora 1967; Petre Govora 1982; Petre Govora 1995.
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1.a. De terasă: Brăneţ16, Roşiile-punct Biserică17, Rogova18, Copăcelu19,
Crivina , Piatra Olt21 etc.
1. b. Pe insule: Ostovul Corbului22 şi Ostrovul Şimian23.
1. c. În albieri naturale: Castrele Traiane24 şi Pleniţa25.
1.d. De înălţime:
1.d.1. promontoriu: Cetăţuia26, Govora-Dealul Săpunarului27, Oprişor28,
Mateeşti29, Cosota30, Bârseşti 31etc.
1.d.2. boturi de deal: Buneşti32, Ocnele Mari-Zdup33, Calopăr34, CăzăneştiCărămidărie35, Costeşti-Măgura Costeştilor36, Cozia Veche37, Găneasa38,
Gătăjeşti39, Ocnele Mici-Coasta Ungurească40, Vârţ41 etc.
1.e. locuiri în peşteri: Peştera Neolitică-Costeşti42, Peştera Sf. Grigore
Decapolitul-Costeşti43, Peştera Muierilor şi Peştera Pârcălabu de la Baia de
20

16 Roman 1976a, p. 14; Ulanici 1975b, p. 243; Ulanici 1975a, p. 45.
17 Tuţulescu 2010, p. 32.
18 Liciu 2002, p. 12; Crăciunescu 2002, p. 12; Crăciunescu, et al 2001, punct 170; Crăciunescu,
et al 2002, punct. 180; Crăciunescu, Manea 2003, punct 160; Crăciunescu, Manea 2004, punct
157; Crăciunescu, Manea 2005, punct 185; Crăciunescu, et al 2006, punct 154; Crăciunescu,
Manea 2007, punct 151; Manea 2003, p. 48.
19 Tuţulescu 2008, p. 17.
20 Liciu 2002, p. 12.
21 Lazăr 1997, p. 13.
22 Roman 1976, p. 14; Liciu 2002, p. 12; Lazarovici, Lazarovici 2007, p. 312.
23 Roman 1976, p. 14; Liciu 2002, p. 12; Lazarovici, Lazarovici 2007, p. 312.
24 Roman 1976, p. 14; Lazarovici, Lazarovici 2007, p. 312.
25 Roman 1976, p. 14; Lazarovici, Lazarovici 2007, p. 312.
26 Petre-Govora 1982, p. 14; Petre-Govora 1995, p. 19;
27 Petre-Govora 1967, p. 645; Petre-Govora 1982, p. 23; Berciu 1966, p. 135, Roman 1976, p.
82.
28 Liciu 2002, p. 12.
29 Informaţie din caietul de şantier „Buridava dacică, campania 1989”.
30 Berciu, et al 1984, p. 177; Berciu, et al 1990, p. 135.
31 Petre-Govora 1967, p. 645-647; Petre-Govora 1982, p. 23; Petre-Govora 1995, p. 19; PetreGovora 1997, p. 11.
32 Petre-Govora 1967, p. 652; Petre-Govora 1982, p. 23; Petre-Govora 1995, p. 19; Petre-Govora
1997, p. 11.
33 Petre-Govora 1982, p. 9-10; Petre-Govora 1995, p. 18-19.
34 Zirra, Pop 1995, p. 13.
35 Petre-Govora 1967, p. 649-650; Petre-Govora 1982, p. 23; Petre-Govora 1995, p. 20.
36 Vulpe 1967, p. 190.
37 Petre-Govora 1995, p. 20.
38 Informaţie Cristinel Fântâneanu
39 Petre-Govora 1995, p. 20
40 Petre-Govora 1995, p. 20.
41 Calotoiu, et al 1987, p. 25-27.
42 Procopie 1982, p. 56-64; Bondoc 2002, p. 26.
43 Bondoc 2002, p. 26.
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Fier44, Runcu45.
1.f. Aşezări amplasate pe tell-uri: Sălcuţa46.
2. După modul de organizare:
2.a. Aşezări nefortificate: Buneşti47, Brăneţ48, Calopăr49, Căzăneşti50,
Copăcelu51, Modoia52, Rogova53 etc. Majoritatea aşezărilor de acest gen sunt
amplasate în zone în care natura a jucat un rol protector (aşezări situate pe
promontorii, pinteni de terasă, etc), sistemele defensive nemaiavând utilitate.
2.b. Aşezări fortificate: Castrele Traiane54, Pleniţa55, Şiacu56. Pentru
aşezările de la Castrele Traiane şi Pleniţa avem informaţii legate de sistemul
defensiv utilizat, constituit din şanturi şi valuri de apărare. Referitor la fortificaţia
de la Şiacu (jud. Gorj), informaţia ambiguă nu ne relevă sistemul utilizat la
apărare. Important de menţionat este faptul că fortificarea aşezărilor menţionate
mai sus se realizează în faza a III-a a culturii Coţofeni, datorată probabil unui
pericol extern; acelaşi fenomen se observă şi în civilizaţiei Glina (fazele II-III
contemporane cu faza a III-a Coţofeni).
2.c. Aşezări de tip tell: Ostrovul Corbului57 şi Ocnele Mari-Zdup58.
Nivelurile mari de depuneri aparţinând manifestării în cauză ne îndreptăţesc
să încadrăm siturile în categoria mai sus menţionată. La Ostrovul Corbului, în
sectorul A, S. XV, stratul de cultură are o grosime cuprinsă între 1-1,20 m59,
nivelul ce aparţine în totalitate fazei a III-a. În judeţul Vâlcea, la Ocnele MariZdup, nivelul de cultură începe la adâncimea de -0,60 şi se încheie la -3,60
m60. Interesant este faptul că sunt reprezentate toate fazele de evoluţie, stratul
de cultură indicând o aşezare de durată. Problema aşezărilor de tip tell din aria
culturii Coţofeni este prezentată succint şi de Cristian Popa; la cele prezentate de
noi mai sus, autorul identifică câteva în Transilvania61.
2.d. Aşezări cu un vădit caracter economic de exploatarea unor resurse. În
44 Berciu 1939, p. 76; Comşa 1968; Roman 1976, p. 79. Plopşor, et al 1957, p. 13-27.
45 Smeu 1988, p. 5-9.
46 Berciu 1961, p. 338-339.
47 Petre-Govora 1967, p. 652; Roman 1976, p. 79; Petre-Govora 1982, p. 23;
48 Ulanici 1975a, p. 45 ; Ulanici 1975 b, p. 243; Ulanici 1976, p. 27. Roman 1976, p. 80.
49 Zirra, Pop 1995, p. 13.
50Roman 1976, p. 81; Petre-Govora 1982, p. 23; Petre-Govora 1995, p. 20.
51 Tuţulescu 2008, p. 17.
52 Petre-Govora 1995, p. 20.
53 Roman 1976, p. 81 ; Crăciunescu 2002, p. 19. Liciu 2002, p. 10.
54 Roman 1976, p. 14.
55 Roman 1976, p. 14.
56 *** 2001, p. 229; Ciută 2009, p. 97.
57 Roman, Opriţescu 2008, p. 161. Autorii nu vorbesc de o aşezare de tip tell aici.
58 Petre-Govora 1995, p. 18-19.
59 Roman, Opriţescu 2008, p. 161.
60 Petre-Govora 1995, p. 18-19.
61 Popa 2009.
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platforma saliniferă din jurul Ocnelor Mari este atestat un număr de cinci aşezări
în care extragerea sării a deţinut un rol important. Menţionăm că în punctele de
la Ocnele Mari-Coasta Ungurească, Ocnele Mari-Cosota, Ocnele Mari-Zdup,
Govora-Dealul Săpunarului şi Căzăneşti sarea era extrasă cu ajutorul vaselor
de brichetaj (pahare tronconice), iar de aici se realiza un comerţ cu spaţiile
învecinate62.
3. Durata de utilizare a aşezărilor:
3.a Aşezări de lungă durată, semnalate prin succesiunea nivelelor, sunt
prezente la Ostrovul Corbului, Ocnele Mari-Cosota63 şi Ocnele Mari-Zdup.
3.b Aşezări cu o durată medie de utilizare, menţionate prin apariţia unui
singur nivel de locuire, dar bogat în material arheologic semnalate la Castrele
Traiane, Rogova, Cetăţuia, Vârţ, Govora-Dealul Săpunarului, Roşiile, Oprişor,
Mateeşti, Căzăneşti, Craiova etc. Majoritatea descoperirilor din zonă se încadrează
în acest tip.
3.c. Aşezări sezoniere (durată mică de utilizare) aflate în general în zona
de munte, peşteri sau zone în care stabilirea era legată de o anumită practică
economică. La acestă categorie se încadrează descoperirile de la Copăcelu64,
Peştera Neolitică, Peştera Sf. Grigore Decapolitul-Costeşti65 etc.
4. Dimensiunile
Cercetările insuficiente din zona deluroasă şi montană a Olteniei prezintă
o imagine destul de sumară cu privire la dimensiunile aşezărilor Coţofeni. La
Ostrovul Corbului, depunerile în lungul malului Dunării sunt sesizabile pe cca.
500 m liniari, iar o apreciere a întinderii complexelor este estimată la 38000
m²66. Tot pentru această aşezare aflăm că locuinţele erau orientate în majoritatea
cazurilor paralel cu Dunărea (est-vest), poziţionate în zona cea mai proeminentă
şi de-a lungul Dunării67.
La Ocniţa-Cosota cercetările arheologice de la Buridava Dacică şi în
special de pe Acropolă au dus la descoperirea unui lot important de material,
spaţiul destinat acestui punct fiind de cca 3000 m²68.
La Brăneţ aşezarea Coţofeni este amplasată pe un promontoriu cu
dimensiunile de 250 x 60 m69, suprafaţa locuibilă fiind de 15000 m².
62 Schuster, Tuţulescu 2010. Comunicare susţinută la Provadia-Bulgaria în cadrul simpozionului
„Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Europe” (30 septembrie-4 octombrie); Schuster, et
al., 2010, p. 263; Schuster, Tuţulescu 2011, p. 141-142.
63 Precizăm că aşezarea de aici a fost distrusă de civilizaţia geto-dacică, dar din cercetarea
materialului ceramic sesizăm o evoluţie îndelungată din prima fază până în faza a III-a.
64 Descoperirea de aici se poate atribuii unei tabere stabilită pentru pescuit. Subliniem, că teoria
este doar o supoziţie, zona mică cercetată nu ne relevă o situaţie clară.
65 Puncte locuite pentru o perioadă de timp scurtă, în perindările comunităţilor.
66 Roman 1996, p. 30-31.
67 Roman, Opriţescu 2008, p. 162.
68 Informaţie Mariana Iosifaru
69 Ulanici 1975a, p. 45.
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Din cercetări personale efectuate la Cetăţuia, unde pe promontoriul în
care au fost efectuate descoperirile de aici, suprafaţa locuibilă este de cca. 900
m².
Referitor la situl de la Rogova (judeţul Mehedinţi), autorul sugerează
ideea că aşezarea Coţofeni ocupă un perimetru de forma unui pătrat cu latura de
40 m70, suprafaţa locuibilă fiind prin urmare de 1600 m².
Prin cele prezentate mai sus afirmăm că aşezările Coţofeni sunt încadrabile
în aşezări cu dimensiuni mari şi dimensiuni mici.
5. Modul de împărţire în zone distincte ale aşezărilor
Având o economie mixtă, cu preponderenţă pastorală, considerăm că
acestea puteau fi divizate în zone destinate adăpostirii vitelor şi pentru locuit.
IV. Construcţii
1. Bordeie: Vârţ-Cioaca lui Meilă, Rogova, Brăneţ şi Ostovul Corbului.
1.a. Forma:
1a1. ovoidale: Vârţ, Ostrovul Corbului. Cercetările arheologice de la Vârţ
au dus la descoperirea a cinci locuinţe de tip71 bordei, formă ovoidală, diametrul
cuprins între 3-4 m72.
Pentru Ostrovul Corbului situaţia se prezintă altfel; unele gropi pot fi
încadrate ca locuinţe de tip bordei. În partea sudică a S.II, S. VIII din Sectorul
A. a fost cercetată o groapă ovală notată Gr. 5 cu dimensiunile de 3,40x2 m şi
adâncă de 0,90-1 m. Respectiva groapă este albiată de la est la vest, orientarea
fiind ESE-VNV, intrarea dinspre VNV sub forma unei trepte. Lângă treaptă, în
partea stângă, a fost descoperită o groapă de par cu diametrul de 35 cm73. Petre
Roman, coordonatorul săpăturilor de aici, consideră că Gr.5 poate fi încadrată în
categoria locuinţelor bordei.
În S. XII, Sector A, nivel 4, s-a cercetat o groapă de mari dimensiuni
(formă ovoidală după desen), care perfora nivelul Sălcuţa având în centru gaura
de par pentru acoperiş74. De remarcat este faptul că în Sectorul B, S. XXI-a
este semnalată o construcţie în a cărei umplutură a fost descoperită o cantitate
apreciabilă de ceramică, oase, pietre, scoici75, elemente ce pot încadra complexul
categoriei mai sus menţionate.
1a2. rectangulare: Brăneţ, Ostovul Corbului. În nivelul inferior (cercetare
1972) a fost descoperit un bordei rectangular cu marginile rotunjite, dimensiunile
de 2,70x2,30m, adâncimea maximă fiind de 0,70 m. Locuinţa dispune de groapa
de par amplasată în mijloc pentru susţinea acoperişul76. La Ostrovul Corbului
70 Crăciunescu 2002, p. 19.
71 Calotoiu, et al 1987, p. 25.
72 Gherghe 1982, p. 40; Lazarovici, Lazarovici p. 315.
73 Roman, Opriţescu 2008, p. 127.
74 Roman, Opriţescu 2008, p. 139.
75 Roman, Opriţescu 2008, p. 167.
76 Ulanici 1975a, p. 45.
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în S. XV, Sector A s-a cercetat o groapă rectangulară cu lungimea de 2,80 m şi
adâncă de 0,80 m77.
Între anii 2001-2002 la Rogova „La Cazărmi” a fost cercetată o locuinţă
cu dimensiunile de 2,75x1,45m şi adâncimea de 0,80m78. Doi ani mai târziu sunt
semnalate două complexe de acelaşi tip, fără a se prezenta detalii legate de formă
şi adâcimea construcţiilor79.
1. Locuinţe de suprafaţă
2.a. Locuinţe propriu-zise. Atestate în aşezări ca: Ostrovul Corbului80,
Calopăr81, Rogova82, Şiacu83, Cetăţuia84 şi Brăneţ85.
2.a.1. Locuinţe rectangulare. Le întâlnim la Rogova, Ostrovul Corbului
şi Brăneţ.
În punctul „La Cazărmi” de la Rogova au fost cercetate mai multe locuinţe
de formă rectangulară. Astfel, în anul 2001, au fost dezvelite două locuinţe, prima
cercetată parţial cu un an înainte, dimensiunile de 3, 45x2,80m, cu marginile
uşor rotunjite86, iar cea de-a doua cu dimensiuni de 4,40x2m87. Coordonatorul
cercetării lansează ipoteza că prima locuinţă deţinea groapă interioară scopul
acesteia era de strângere a excesului de umiditate de la nivelul podelei88.
La Ostrovul Corbului în Sectorul A, S. XII, în nivelul 4, este amintită o
locuinţă cu dimensiunile de 4x3m89, iar în S. XII-l două locuinţe dreptunghiulare
cu dimensiunile de 6,50x2,70m90, respectiv 3,25x2,40m91. În S. I, nivelul 2, a
fost descoperită o platformă groasă de 3 cm, cu dimensiunile de 5 m nord-sud
şi 3,25 m est-vest, deţinând pari de susţinere a pereţilor atât pe interior cât şi pe
exterior92.
2.a.2. Locuinţe în forma literei „L”. În Sector A, S. XII, de la Ostrovul
Corbului, locuinţa notată L.1, avea următoarele dimensiuni: latura de sud = 15 m,
77 Roman, Opriţescu 2008, p. 161.
78 Crăciunescu 2002, p. 20.
79 Crăciunescu, Manea 2005, punct 185.
80 Roman, Opriţescu 2008, p. 123-168; Roman 1996, p. 13-31.
81 Zirra, Pop 1995, p. 15-16.
82Crăciunescu 2002, p. 12; Crăciunescu, et al 2001, punct 170; Crăciunescu, et al 2002, punct.
180; Crăciunescu, Manea 2003, punct 160; Crăciunescu, Manea 2004, punct 157; Crăciunescu,
Manea 2005, punct 185; Crăciunescu, Manea, Pădureanu 2006, punct 154; Crăciunescu, Manea
2007, punct 151; Manea 2003, p. 48.
83 Calotoiu, et al 1987, p. 28.
84 Caiet şantier Petre Govora
85 Ulanici 1976, p. 37-38, 41.
86 Crăciunescu, et al. 2001, punct 170.
87 Crăciunescu 2002, p. 20; Crăciunescu, et al 2002, punct 180.
88 Crăciunescu 2002, p. 20.
89 Roman, Opriţescu 2008, p. 138.
90 Roman, Opriţescu 2008, p. 142.
91 Roman, Opriţescu 2008, p. 149 ; Nu sunt oferite informaţii legate de încadrarea stratigrafică
a celor două complexe.
92 Roman, Opriţescu 2008, p. 152.
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latura de est = 5 m, iar latura de nord = 9 m. În partea de nord-est, mai multe găuri
de par ar sugera după opinia descoperitorului existenţa unui pridvor sau a unei
anexe de 2x2m93. Pereţii locuinţei aveau pari interiori cât şi exteriori, grosimea
fiind cuprinsă între 0,14-0,30 m.
2.a3. Locuinţe ovale. Cercetările prilejuite de ridicarea unui bazin de
apă pe dealul Cetăţuia din Râmnicu Vâlcea au dus la descoperirea unei locuinţe
Coţofeni cu lungimea de 4,50m94.
2.a.3. Locuinţe ale căror forme nu s-au putut preciza.
La Brăneţ, între anii 1973-1975, cercetările arheologice au dus la
descoperirea a două locuinţe de suprafaţă notate cu L.C şi L.D95. L.C , al cărei
contur nu a fost stabilit, deţinea pereţi groşi de 10 cm; L.D. aflată la 4 m nordvest de prima96, din care s-a cercetat doar 1/5 din sprafaţa sa, aceasta nefiind
păstrată datorită distrugerilor ulterioare. Ambele locuinţe deţin vetre interioare,
amenajarea lor fiind direct pe sol, fără podea. Cercetările din anul 1972 au dus la
descoperirea unei locuinţe de suprafaţă (notată probabil L.B), de mici dimensiuni,
în nivelul al doilea de locuire. Nu s-au putut preciza forma sau existenţa unei
amenajări interioare97.
La Bâzdâna-Calopăr, judeţul Dolj a fost semnalată o locuinţă a cărei
formă nu a putut fi stabilită, din cauza alunecărilor de teren din partea de nord a
sitului98.
În aşezarea de la Şiacu au fost descoperite parţial două locuinţe de
suprafaţă, slab conservate, reliefarea lor realizându-se după porţiunile de chirpic
ars şi fragmente ceramice99.
2.b. Colibe. Au pereţii din împletituri de nuiele, acoperiţi cu lut, de
mici dimensiuni, menţionate în aşezările de la Ostrovul Şimian, Vârţ100 şi
Copăcelu101.
La Ostrovul Şimian şi Vârţ colibele au fost sesizate după forma chirpicului
adunat în jurul unei vetre de foc, forma lor fiind rotundă sau elipsoidală. Cu
referire la cea de la Copăcelu, suprafaţa mică cercetată nu ne relevă o imagine
clară care ar putea sugera eventuala formă. După opinia arheologului Horia
Ciugudean, coliba este întâlnită în toate fazele de evoluţie ale culturii102.
2. Amenajări din cadrul locuinţelor. Investigaţiile realizate în arealul
culturii Coţofeni, supus studiului nostru, relevă existenţa locuinţelor cu podele
93 Roman, Opriţescu 2008, p. 136.
94 Informaţie din caietul de şantier Petre Govora.
95 Ulanici 1976, p. 37.
96 Ambele locuinţe cercetate aparţin celui de-al doilea nivel.
97 Ulanici 1975a, p. 47.
98 Zirra, Pop 1995, p. 15.
99 Calotoiu, et al 1987, p. 28.
100 Berciu 1939, p. 79.
101 Tuţulescu 2008, p. 18.
102 Ciugudean 2000, p. 18.
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amenajate şi a locuinţelor amenajate direct pe sol.
Locuinţele descoperite în cadrul cercetărilor de la Ostrovul Corbului deţin
podele, vetre cuptoare şi gropi.
Podinele descoperite la Ostrovul Corbului pot fi catalogate după culoarea
lutului în:
- podine cu lut vineţiu (Sectorul A, S., I, nivelul 3, cu refaceri din lut
galben103, de la o locuinţă cu colţurile drepte)
- podine cu lut galben (nivelul 6, Sector A, S.I, la adâcimea de -1,901,70 m; pe o lungime de patru metri a fost cercetată o podină din lut galben cu
grosimea de 10 cm; în S. XII, nivel 2, etc);
- podine cu lut verzui (Sector A, S. X).
După grosimea podinelor sesizăm că aceasta este cuprinsă între 3 cm104
(S.I-c, nivel 2), 4-5 cm105 (L. 1 din Sector A, S. XII), şi 10 cm (nivelul 6, Sector
A, S.I,), fiind refăcute de mai multe ori (nivelul 4, Sector A, S.I, se remarcă prin
existenţa unor podele refăcute de trei ori106).
Urme de podină apar şi în următoarele secţiuni de la Ostrovul Corbului
din Sectorul A: S. XXVI, S.I-c, S.XV, S.XVI107.
La Bâzdâna, comuna Calopăr, judeţul Dolj, podina locuinţei era realizată
din lut galben, bine bătătorit, păstrată sub vatră, sub dărâmături şi în parte în
jurul vetrei108 .
Cercetarea de la Cetăţuia, oraş Râmnicu Vâlcea, efectuată de Gheorghe
Petre Govora relevă existenţa unei podine din lut, amestecată cu nisip şi rar
pietricele, omiţând culoarea lutului mai sus menţionat109.
2. Modalitatea de construcţie
Bordeiele se diferenţiază de locuinţele de suprafaţă prin adâncimea
realizată în sol; după opinia lui Horia Ciugudean, sunt considerate reşedinţe
unifamiliale110.
Pentru construcţia colibelor erau utilizaţi pari şi nuiele împletite peste
care se lipea lutul. Informaţii importante ne parvin de la Brăneţ unde locuinţa
notată L. C. avea grosimea parilor şi nuielelor cuprinsă între 2-3 cm peste care se
adăuga lut încât grosimea peretelui devenea de 10 cm111.
Esenţiale sunt informaţiile oferite de L.1, Sector A, S. XII, de la Ostrovul
Corbului; marginile pereţilor păstrate în săpătură erau înalte de 10-14 cm,
grosimea cuprinsă între 14-30 cm. Pentru susţinerea pereţilor locuinţa deţinea
103 Roman, Opriţescu 2008, p. 152.
104 Roman, Opriţescu 2008, p. 152.
105 Roman, Opriţescu 2008, p. 136.
106 Roman, Opriţescu, 2008, p. 155.
107 Roman, Opriţescu 2008, p. 125-168.
108 Zirra, Pop 1995, p. 16-17; Nu cunoaştem date legate de grosimea acestei amenajări.
109 Caiet şantier.
110 Ciugudean 2000, p. 19.
111 Ulanici 1976, p. 37.
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pari interiori cât şi exteriori. Cei exteriori aveau vârfurile ascuţite, cei interiori
nu. Tehnica construcţiei era din nuiele împletite cu lut, acoperişul fiind realizat
din lut112.
V. Alte complexe: instalaţii de foc (vetre de foc, cuptoare), gropi
1. Vetre
1.a. Interioare. Sunt întâlnite la Vârţ113, Ostrovul Corbului114, Copăcelu115,
116
Brăneţ , Ostrovul Şiminic117 şi Bâzdâna118. Esenţiale ar fi fost informaţiile
legate de locul de amplasare al acestor instalaţii în locuinţe. Totuşi, la Ostrovul
Corbului, după planul marei locuinţe L. 1, observăm amplasarea unei vetre
lateral peretelui şi a celei de-a doua central edificiului119. După amplasarea celor
două vetre descoperite la Brăneţ, autorul cercetărilor menţionează că acestea erau
situate într-o zonă mai înaltă120.
1.b. Exterioare. Ostrovul Corbului121. După planurile, observăm apariţia
tipului mai sus menţionat. Nu cunoaştem dacă instalaţia deservea la una sau mai
multe locuinţe.
1. c. Forma:
1.c.1. rotundă: Brăneţ122 (L. D, diametru de 1,20 m şi groasă de 0,11 m),
Bâzdâna123 (diametrul de 1,30m cu gardină cu tot), Vârţ124 (diametrul de 1,40 m
şi groasă de 4,5 cm).
1.c.2. dreptunghiulare: Ostrovul Corbului-Sector A, S. X, diametru de
100x80cm125, Sector A, S.I, nivel 6, dreptunghiulară cu gardină126, Sector B, S.
XXII127.
1.c.3. ovale: Ostrovul Corbului-Sector A, S. XVII, nivel 3, diametru de
128
1,20m , Sector A, S.I, nivel 1, diametru de 1,30x0,83 m129.
1.d. După tip:
112 Roman, Opriţescu 2008, p. 137.
113 Gherghe 1982, p. 40; Lazarovici, Lazarovici 2007, p. 314.
114 Roman, Opriţescu 2008, p. 125-168.
115 Tuţulescu 2008, p. 18.
116 Ulanici 1976, p. 37.
117 Berciu 1939, p. 79.
118 Zirra, Pop 1995, p. 15-16.
119 Roman, Opriţescu 2008, fig. 14, A.
120 Ulanici 1976, p. 37.
121 Roman, Opriţescu 2008, p. 125-168.
122 Ulanici 1976, p. 41
123 Zirra, Pop 1995, p. 16.
124 Gherghe 1982, p. 40; Calotoiu, et al 1987, p. 25; Lazarovici, Lazarovici 2007, p. 315.
125 Roman, Opriţescu 2008, p. 129.
126 Roman, Opriţescu 2008, p. 156.
127 Roman, Opriţescu 2008, p. 165, p. 165, fig. 39; Cercetată parţial, după plan, aparţine acestui
tip.
128 Roman, Opriţescu 2008, p.130, fig. 8.
129 Roman, Opriţescu 2008, p. 152.
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1.d.1. Simple: Brăneţ130, Ostrovul Corbului, Şiacu131;
1.d.2. Cu gardină: Calopăr-Bâzdâna132 şi Ostrovul Corbului133.
1.e. După utilizare. Deşi credem că acest tip de instalaţie era utilizat în
scop dublu (încălzire şi pregătirea hranei); cercetările arheologice de la Ostrovul
Corbului au dus la descoperirea într-o locuinţă a două vetre. Autorul cercetărilor
consideră că cele două vetre (Sector A, S. XXVI, -2,40m) aveau scopuri diferite:
una pentru încălzit şi alta pentru bucătărie134.
1.f. Modalitatea de construcţie. Majoritatea instalaţiilor sunt ridicate pe
un pat de fragmente ceramice (dispuse pe un rând sau mai multe) peste care se
adăuga făţuiala. În S. XVII din Sectorul A de la Ostrovul Corbului, nivel 2, într-o
locuinţă a fost cercetată o vatră care deţinea în compoziţie un pat de fragmente
ceramice şi funduri de vas cu gura în jos, dispuse pe mai multe rânduri, într-o
albiere dreptunghiulară135. Rolul fragmentelor ceramice şi a fundurilor de vas
din compoziţia vetrelor era de înmagazinare a căldurii. La o anumită perioadă şi
datorită unei utilizări îndelungate acestea erau refăţuite. Vetre construite dintr-un
pat de fragmente ceramice au fost descoperite şi la: Calopăr-Bâzdâna 136, Vârţ137
şi Ostrovul Corbului.
Referitor la vetrele descoperite la Brăneţ, nu deţinem informaţii legate de
compoziţia acestora138, cea de la Copăcelu139 fiind distrusă din vechime.
2. Cuptoare
Cercetările arheologice din zona deluroasă şi montană a Olteniei sunt
destul de lacunare, singurele informaţii legate de cuptoare ne parvin din vestul
arealului. Investigaţiile efectuate la Ostrovul Corbului „Botul Cliuciului” au dus
la descoperirea a două categorii de cuptoare:
2.a. Cuptoare casnice. La Ostrovul Corbului, Sector A, S. XII, nivel 3,
într-o locuinţă de suprafaţă a fost cercetat un cuptor cu diametrul de 1 m, puternic
distrus pe interior din cauza utilizării140;
2.b. Cuptoare de redus minereul. În acelaşi sector, S. XVI.b la limita
carourilor 16-17a fost dezvelit un cuptor metalurgic. Distrusă la partea superioară
(cupola), de o groapă mai nouă, formă de potcoavă, construit într-o masă de
cenuşă, instalaţia avea părţile laterale placate cu cioburi Coţofeni. Vatra era
130 Ulanici 1976, p. 37.
131 Gherghe 1982, p. 40; Calotoiu, et al 1987, p. 25; Lazarovici, Lazarovici 2007, p. 315.
132 Zirra, Pop 1995, p. 16, vatră de formă circulară.
133 Roman, Opriţescu 2008, p. 156, Sector A, S. I, nivel 6, adncime -1,90-1,70m, de formă
dreptunghiulară.
134 Roman, Opriţescu 2008, p. 130.
135 Roman, Opriţescu 2008, p. 130.
136 Zirra, Pop 1995, p. 16.
137 Gherghe 1982, p. 40; Calotoiu, et al 1987, p. 25; Lazarovici, Lazarovici 2007, p. 315.
138 Ulanici 1976, p. 41; Se menţionează amplasarea într-o zonă mai ridicată.
139 Tuţulescu 2008, p. 18.
140 Roman, Opriţescu 2008, p. 138.
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construită peste un pat de cenuşă şi cărbuni la care s-a adăugat unul de fragmente
ceramice. În interiorul cuptorului au fost găsite urme de zgură, orientarea fiind
nord-sud, cu deschiderea spre nord141.
3. Gropi
3.a. După amplasarea în spaţiu:
3.a.1. Gropi interioare. În cadrul locuinţelor, sunt atestate la Rogova142;
3.a.2. Gropi exterioare. În afara locuinţelor la: Şimnic143, Rogova144,
Ostrovul Corbului145.
3.b. După utilizare:
3.b.1. Gropi menajere: Rogova146, Ostrovul Corbului147, Şimnic;
3.b.2. Gropi pentru extragerea lutului: Ostrovul Corbului148,
3.b.3. Gropi pentru strângerea excesului de umiditate: Rogova149.
3.c. După formă:
3.c.1. Ovală: Ostrovul Corbului150;
3.c.2. Rotundă: Ostrovul Corbului151,
3.c.3. Cu forme neregulate: Ostrovul Corbului152.
Cercetările efectuate în puţinele aşezări Coţofeni nu oferă informaţii
legate de apariţia unor gropi de provizi şi, de ce nu, a unor gropi cu caracter
spiritual.
Referitor la această manifestare culturală, studierea habitatului în zona
destinată lucrării este mai acceptabil realizată, aşezările descoperite ridicânduse la un număr de 102 de puncte, ponderea mai mare deţinând-o cercetările de
suprafaţă. Dovedind o mare adaptabilitate, comunităţile Coţofeni sunt întâlnite
pe toate formele de relief. Legat de aşezările cu mai multe nivele de locuire,
încadrăm descoperirile de la Ostrovul Corbului şi cele de la Ocnele Mari-Zdup
141 Roman, colab, 1983, p. 101, fig. 1/2; Roman, Opriţescu 2008, p. 163-164, fig. 35-36.
142 Crăciunescu 2002, p. 20.
143 Galbenu 1975, p. 15; Nu ne sunt oferite informaţii legate de formă, adâncime sau tip. Singura
menţiune oferită este aceea prin apariţia în umplutura gropii a unor fragmente de cupru, de
mărimea unor boabe de grâu.
144 Manea, Pădureanu 2005, p. 48, pl. II.
145 Roman, Opriţescu 2008, p. 127, Sector A, S.II; p. 142, S.XII-l, cu margini neregulate, coboară
în trepte; p. 159, S . I, Gr. 13 A; p. 139, S.XII, Gr.2; p. 159, S. I, Gr. 13 A; p. 166, Sector B, S.
XVIII.
146 Manea, Pădureanu 2005, p. 48, pl. II;
147 Roman, Opriţescu 2008, p. 127, Sector A, S.II ; p. 159, S . I, Gr. 13 A; p. 139, S.XII, Gr.2,
148 Roman, Opriţescu 2008, p. 127, Sector A, S. I, Gr. 10 (diametru de 2 m), Gr. 15 ; p. 142,
S.XII-l, cu margini neregulate, coboară în trepte.
149 Crăciunescu 2002, p. 20.
150 Roman, Opriţescu 2008, p. 127, Sector A, S.II, diametru de 2,30 m, adâmcime de -70-80
cm ; p. 159, S . I, Gr. 13 A, diametrul de 1,80x0,90 m, adâncime de -0,52 m ; p. 139, S.XII, Gr.2,
diametru de 2,10 m; p. 166, Sector B, S. XVIII,
151 Roman, Opriţescu 2008, p. 127, Sector A, S.II, diametru de 1, 30 m, adâncime de – 40 cm.
152 Roman, Opriţescu 2008, p. 142, S. XII-l, cu margini neregulate, coboară în trepte.
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în categoria tell-urilor. După tip, semnalăm ridicarea unor sisteme defensive în
faza a III-a de evoluţie, situaţie similară şi în fazele II-III ale comunităţilor Glina,
civilizaţie cu care este contemporană. Necesitatea construirii acestor siteme
defensive trebuie găsită într-un pericol extern iar apariţia culturii Jamnaja poate
constitui un punct de reper. Ipoteză demonstrată şi de amplasarea aşezărilor din
aceaşi fază cu predilecţie în zone înalte, puncte ce asigurau supravegherea unui
teritoriu mare, având în acelaşi timp şi rol de apărare.
Pentru zona de nord-est a Olteniei, în jurul platformei salinifere Ocnele
Mari, semnalăm existenţa a cinci aşezări, în care exploatarea izvoarelor sărate
deţinea un rol important. Exploatarea se realiza cu ajutorul vaselor de brichetaj
considerate de unii specialişti bun de prestigiu153.
Descoperirile din cadrul peşterilor pot fi atribuite perindării comunităţilor
cu o economie preponderent pastorală.
Locuinţele cercetate în spaţiul supus studiului nostru relevă o pondere
mare a locuinţelor de suprafaţă în raport cu cele adâncite. Descoperirea unui
cuptor de redus minereul ne relevă o imagine clară a societăţii din perioada de
tranziţie, meşteşugurile deţinînd un rol important.
Lista abrevierilor:
Angustia
Gheorghe
ArhOlteniei (SN)
A.O.
Buridava
CAMNI
CCDJ
Comunicări
Drobeta
LITUA
Marisia
Materiale
P.Z
Oltenia
S.C.I.V.A
Studii şi Cercetări
speologice
St. Uni. Cib
Th. D

Angustia. Muzeul Carpaţilor Răsăriteni. Sfântu
Arhivele Olteniei (Serie Nouă). Craiova
Arhivele Olteniei (Serie Veche). Craiova
Buridava. Rm. Vâlcea
Cercetări Arheologice. Muzeul Naţional de
Istorie al României. Bucureşti
Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos. Călăraşi
Comunicări. Craiova
Drobeta. Turnu Severin
LITUA. Târgu Jiu
Marisia. Târgu Mureş
Materiale şi Cercetări Arheologice. Bucureşti
Prähistorische Zeitschrift. Berlin
Oltenia. Craiova
Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi
Arheologie. Bucureşti
Studii şi Cercetări speologice. Bucureşti
Studia Universitatis Cibiniensis. Sibiu
Thraco-Dacica. Bucureşti

153 Monah 2008, p. 17
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Considerații asupra înmormântărilor tumulare din depresiunea
subcarpatică a Polovragilor - necropola de la Milostea
Adina-Gabriela Cotorogea
Perioada de debut a epocii bronzului din Oltenia, şi nu numai, oferă
cercetătorilor un volum încă relativ redus de date, mai ales dacă ne gândim la
descoperirile funerare ce aparţin acestei perioade.
În anii ’40-60 revistele de specialitate găzduiesc și informații privind
tumuli sau necropole tumulare.
Cu toate acestea fiind doar un stadiu în cercetarea acestei problematici,
se constată publicarea destul de lacunară a rezultatelor cercetărilor, fapt care
îngreunează extragerea unor concluzii ferme privitoare la unele aspecte de ritual
funerar caracteristic tumulilor de epoca bronzului.
Începând din anul 1950 sunt publicate rând pe rând rezultatele cercetărilor
din campaniile de săpătură din Moldova de la Bogonos, Glăvănestii-Vechi,
Corlăteni Dealul Stadole si Dealul Cetății, Stoicani Cetățuia, Suletea Movila
Carului , Holboca, Larga Jijia, Valea Lupului, Brăilița, Baldovinești, Iacobeni
cercetată în 1962, Erbiceni, sondaj în 1968.
În paralel cu cercetările arheologice din Moldova, vizând necropolele
tumulare, au fost demarate ample campanii în Muntenia și Oltenia, fiind
publicate necropolele de la Verbița (cercetată în 1949 și publicată 40 de ani mai
tâziu), Rast, Plenița punct neprecizat și Poiana Pleniței, Smeeni, Cârna, Bârsești,
Milostea, Albești cercetată de Sebastian Morintz în 1966-1967, Sultana cercetată
în perioada 1958-1967.
În Dobrogea, aceleiași perioade i se înscriu necropolele de la Baia
Hamangia cercetată de Dumitru Berciu în 1952 si publicată 20 de ani mai târziu,
Tariverde, Frecăței cercetată de Petre Aurelian în 1958-1959, Hagieni, cercetată
în 1960 și Hârșova1.
Primul care a încercat să adune şi să pună în ordine descoperirile
funerare din Oltenia, reprezentate de tumuli, este Dumitru Berciu prin publicarea
Arheologiei preistorice a Olteniei2, fiind urmat în 1966 de publicarea de către
Eugenia Popescu şi Alexandru Vulpe, a rezultatelor săpăturilor de la Milostea3,
mai târziu prin valorificarea rezultatelor în urma cercetărilor din tumulii de la
1 Raluca-Maria Teodorescu, Istoricul cercetărilor privind înmormântările tumulare din eneoliticul
final şi epoca bronzului pe teritoriul României, Brukenthal. ActaMusei V, 1, 2010, p. 30.
2 D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, AO 18, Craiova, 1939.
3 E. Popescu, A. Vulpe, Necropola tumulară de la Milostea, RevMuz II, 1966.
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Verbiţa4, de către Dumitru Berciu şi Petre Roman.
Debutul epocii bronzului în spaţiul intracarpatic este marcat de
manifestările timpurii ale culturii Coţofeni. Aceasta cu toate că se dezvoltă în
paralel cu comunităţi care au avut mai de grabă accesul la produsele bronzului
timpuriu Anatolian, precum cele de tip Schneckenberg şi Schneckenberg timpuriu,
par să continuie un mod de viaţă tradiţional5.
Înmormântările tumulare din Bronzul timpuriu sunt considerate drept cele
mai numeroase, atât în peisajul tumular al ţării noastre, cât şi în zonele învecinate,
ele întâlnindu-se frecvent în zona de silvo-stepă a Republicii Moldova6 în
Bulgaria de Nord până la munţii Balcani, în Iugoslavia, în Ungaria, dar şi în
Europa Centrală7.
Utilizarea înhumaţiei dar şi a incineraţiei sub tumuli cu mantale din pământ
sau din pământ şi construcţii de piatră, a fost practicată şi de către comunităţile
Bronzului timpuriu din zona de nord a Olteniei.
Aici a fost identificat un aspect cultural numit “al tumulilor de piatră
Milostea”8.
Complexitatea fenomenului tumular din peisajul preistoric al României,
putând fi exemplificată şi de necropola de la Milostea9.
Înainte, însă de a trece la prezentarea tumulilor din zona Milostea, se
cuvine a aminti alte descoperiri de tumuli din Oltenia, ce aparţin perioadei de
tranziţie la epoca bronzului, la Seaca de Câmp, judeţul Dolj, unde este vorba de
doi tumuli fiecare cu câte două morminte10.
La Rast-Măgura Mândrei, judeţul Dolj, avem un mormânt principal
considerat ca fiind post Coţofeni.
Aceleaşi perioade îi aparţin şi cele două morminte din movila funerară de
la Pleniţa, tot din judeţul Dolj11.
Mormânt tumular cu schelet întins este cel descoperit de C. S. NicolăescuPlopşor în perioada interbelică într-o movilă de la Suharu-Dolj12.
4 D. Berciu, P. Roman, Mormintele tumulare de la Verbița, jud. Dolj, Thraco-Dacica V, 1-2,
1984.
5 M. Rotea, Contribuţii privind bronzul timpuriu în centrul Transilvaniei, Thraco-Dacica 14,
1993, Bucureşti p. 65.
6 V. Dergačev, Epoca bronzului. Prima perioadă, Thraco-Dacica 15, 1-2, 1994, p. 121-140.
7 I. Vasiliu, Cercetările arheologice de salvare de la Fercăţei, judeţul Tulcea, Peuce, S.N. II
(XV), Tulcea, 2004, p. 9-32.
8V. Dumitrescu, Al. Vulpe, Dacia înainte de Dromihete, Bucureşti, p. 65; H. Ciugudean, Mounds
and Mountains Burial Rituals in Early Bronze Age Transylvania, Târgu-Mureș, în Bronz Age
Rites and Rituals in the Carpathian basin, proceedings of the international colloquium from
Târgu Mureș, 2011, p. 21.
9E. Popescu, A. Vulpe, Necropola tumulară de la Milostea, RevMuz 2, 1966, p. 148-155.
10 P. Roman, Cultura Coţofeni, Bucuresti, 1976, p. 31-33.
11D. Berciu, Şantierul de la Verbicioara, SCIV II, 1951, p. 229-248; D. Berciu, S. Morintz,
Şantierul Verbicioara, în SCIV III, 1952, p. 164, fig. 1.
12Fl. Burtănescu, Consideraţii asupra unor morminte tumulare de pe teritoriul Moldovei
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Mormântul a fost legat de fenomenul Coţofeni13.
După tipologia lui Roman, este caracteristic fazei a III-a a culturii
Coţofeni14.
Mormintele tumulare sub manta de piatră din această zonă nordică a
Olteniei, sunt încadrate în diverse culturi sau grupuri culturale de cercetătorii
care s-au ocupat de această tematică, sau de fenomenul înmormântărilor tumulare
în general.
Astfel, în ceea ce priveşte înmormântările tumulare din perioada timpurie
a epocii bronzului, sub construcţii de piatră de la Milostea, Petre Roman le atribuie
fazei a III-a din evoluţia culturii Coţofeni15, Horia Ciugudean manifestărilor de tip
Govora Sat-Runcuri contemporane cu cimitirele tumulare din Munţii Apuseni16
şi asemănătoare cu acestea în ce priveşte elementele de rit şi ritual17.
Cât şi din spaţiul intracarpatic, din ariile manifestărilor de tip Livezile,
Copăceni şi Şoimuş. În zona estică şi sud-estică a Munţilor Apuseni, în special
în Munţii Metaliferi şi în ai Trascăului, cunoscându-se numeroase descoperiri
tumulare, reunite sub numele de grupul Livezile. Ritul de înmormântare este, în
mare majoritate, înhumaţia în poziţie chircită, sub o movilă formată din blocuri
de piatră, acoperiţi cu un strat de pământ18.
Christian Schuster, atribuie necropola de la Milostea, grupului sau culturii
Yamnaya19, denumire dată de către arheologul rus V. A. Gorodţov, în urma
cercetărilor sistematice efectuate în zona râului Severskii Noneţ. Complexele
funerare tumulare ale acestei culture se caracterizează printr-un inventar mortuar
modest, cu un număr redus de obiecte20.
Identificată şi precizată după tipul de groapă (jamnaja) al mormintelor,
cultura Yamnaya (Iamnaia) a fost definită la sfârşitul secolului XIX şi începutul
secolului XX de arheologia rusă21.
Definită pe baza descoperirilor funerare, cultura Yamnaya a fost împărţită
(perioada de tranziţie – bronz timpuriu), Thraco-Dacica 17, 1-2, 1996, p. 92.
13D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, AO. 18, Craiova, 1939; D. Berciu, op. cit., p. 82;
P. Roman, op. cit., p. 32-33.
14 Fl. Burtănescu, op. cit., p. 92.
15 D. Berciu, P. Roman, Mormintele tumulare de la Verbiţa jud. Dolj, Thraco-Dacica 5, 1-2,
1984, p. 15-21.
16 H. Ciugudean, Epoca timpurie a bronzului în centrul şi sud-vestul Transilvaniei, Bibliotheca
Thracologica 13, Bucuresti , p. 131-132.
17 H. Ciugudean, Chronological and cultural relations between Transylvania and the Balkan
area in the III millenium BC , Bibliotheca Thracologica 11, Bucureşti 1992 1992, p. 94.
18 H. Ciugudean, op. cit., p. 80-81, 97, 101-102; Idem, Cercetări privind epoca bronzului şi
prima vârstă a fierului în Transilvania, Bibliotheca Musei Apulensis 7, 1997, Alba Iulia, p. 15.
19 C. Tulugea, Repertoriul arheologic din nordul Olteniei, în Buridava, Studii şi materiale 8, Rm.
Vâlcea , p. 23.
20 V. Dergačev, op. cit., p. 123.
21 Gh. Dumitroaia, Comunităţi preistorice din nord-estul României. De la Cucuteni până în
bronzul mijlociu, Piatra-Neamţ , p. 102.
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în două faze (variante) cu diferite aspecte regionale. A evoluat pe parcursul unui
interval cronologic larg, corespunzător sfârşitului eneoliticului-bronzul timpuriu
inclusiv22.
Utilizarea înhumaţiei în tumuli sub construcţii de piatră, poate pune
problema originii acestui ritual funerar. Cu toate acestea caracterul restrâns al
cercetărilor, permite doar enunţarea posibilităţii ca tumulii de la Milostea să
aparţină culturii Yamnaya, dat fiind faptul că în ceea ce priveşte folosirea în
practicile rituale a amenajarilor din piatră, nu găsim analogii cu monumentele
funerare ale acesteia.
Amplasată în satul Milostea, comuna Slătioara (Judeţul Vâlcea), în partea
de N, de o parte şi de alta a şoselei Râmnicu-Vâlcea-Târgu-Jiu, între km 6062, pe “Câmpul Polovrăgenilor”23, necropola se constituia din 69 de tumuli, de
dimensiuni mici, în grupuri de 6-8 tumuli24.
Aceştia erau aplatizaţi (0,50-1m înălţime). Diametrul lor este de asemenea
variabil, între 20-30 m.
“Câmpul Polovragilor” constituie compartimentul de S-E al depresiunii
subcarpatice Polovragi şi reprezintă un vechi con de dejecţie, care în cuaternar, se
vărsa în răul de stărbătea de la E spre V, paralel cu lanţul Carpaţilor, depresiunile
din nordul Olteniei25.
Se pare că această necropolă a fost cercetată încă din 1952, de către C.S.
Nicolăescu-Plopsor, ocazie cu care a sondat patru tumuli de dimensiuni mijlocii,
însă rezultatele nu au fost publicate nicăieri26.
În perioada 1963-1964 s-au efectuat cercetări sistematice, ocazie cu care
s-au săpat şase tumuli de dimensiuni diferite. Din cauza aciditătii solului, oasele
nu s-au putut păstra, motiv pentru care autorii cercetărilor au presupus că este
vorba de înhumaţi27.
În ceea ce priveşte utilizarea mantalei de pietre, cum este şi cazul tumulilor
de la Milostea, deşi s-ar putea avansa idea utilizării bolovanilor pentru acoperirea
mormintelor datorită amplasării acestora în zonele muntoase, această explicatie
nu poate fi decât parţial acceptată, deoarece s-au constatat destule cazuri în care
piesele au fost aduse de la distanţe apreciabile, deşi ar fi fost mai simplă ridicare
unei movile de pământ. Fără însă a nega factorul geologic, rolul simbolismului
22 V. Dergačev , op. cit, p. 123-127; Gh. Dumitroaia, op. cit, p. 115; Fl. Burtănescu, op. cit., p.
214-215.
23 P. Roman, Milostea, In: C. Preda (Coord.) Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a
României, M-Q, Bucureşti, 2000, p. 76-77; pl. 1; pl. 2.
24 C. Fântâneanu, Câteva contribuţii la cunoaşterea istoricului cercetărilor privind perioada
timpurie a epocii bronzului în estul şi vestul Munteniei, în Omagiu profesorului Ioan Andriţoiu
cu prilejul împilinirii a 65 de ani. Studii şi cercetări arheologice (ed. C. I. Popa, G. T. Rustoiu),
Alba Iulia, 2005, p. 353.
25 E. Popescu, op. cit., p. 148.
26 C.S. Nicolăescu-Plopşor, SCIV IV, 1-2 1953, p. 207.
27 E. Popescu, A. Vulpe, op. cit., 1966, p. 148-155.
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litic nu poate fi neglijat, certele valenţe magico-rituale ale pietrei, care stau de
altfel şi la baza monumentelor megalitice occidentale28.
În opoziţie cu efemeritatea locuinţelor din lemn şi lut, în viziunea lui
Mircea Eliade, mormintele sunt clădite din piatră, fiind astfel impunătoare şi
solemn, capabile să învingă timpul29.
În bazinul carpatic, cele mai vechi movile cu mantale din piatră apar în
faza Baalberg a culturii Trichterbecher din Slovacia, movile aplatizate cu straturi
de piatră continuă să fie folosite şi de purtătorii culturii Baden, care s-au aflat întrun permanent proces de schimburi şi influenţe reciproce cu comunităţile Coţofeni
din vestul Transilvaniei30.
Tumulii şi “inventarul funerar”
În cele ce vor urma vom prezenta situaţia tumulilor şi inventarul acestora
pe baza relatărilor celor ce-au cercetat necropola în cauză.
Tumul I
De dimensiuni mici, cu diametrul de 20 m şi înălţimea de 0, 50 m. Este
vorba de un tumul lipsit de inventar funerar.
Tumulul II
În ceea ce ce priveşte acest tumul (fig. 1), avem de a face cu unul de
dimensiuni mai mari decât primul (diametrul 28 m cu o înălţime de 1, 40 m faţă
de nivelul solului la momentul cercetării)31.
Din punct de vedere al materialului arheologic descoperit aici, întâlnim
resturile celui decedat depuse direct pe solul antic, protejate cu o construcţie din
lemn, acoperită cu o manta de piatră, ovală, cu diametrul de 2, 70 x 2, 40 m. Peste
pietre s-a aşternut o manta de lut iar pe vârf a fost amplasat un bolovan calcaros
de mari dimensiuni32.
Inventarul modest, reprezentat de o singură piesă, i-a făcut pe descoperitori
să intuiască faptul că mormântul ar fi fost jefuit, (fig. 2). Se pare că este vorba de
un văscior de culoare brun roşcat, cu două proeminenţe perforate vertical, aşezate
imediat sub buza, ce prezinta ca decor şnurul fin răsucit.( Fig. 3; 4.)
Tumul III
De dimensiuni mijlocii, tumulul III (fig 5) avea un diametru de 21 m şi o
înălţime de 0, 70 m faţă de nivelul solului. În partea de S-V a movilei s-a putut
observa o groapă aproximativ rectangulară (2, 80 x 1, 90). Pe marginea de S-E
si E a acesteia aflându-se un şir de bolovani. Inventarul arheologic al tumulului
este şi de această dată destul de modest: fragmente ceramice, capăt de brăţară
de aramă, o ceaşcă (fig. 6) ce prezintă ca decor “la baza gâtului două rânduri de
28 H. Ciugudean, op. cit., p. 131.
29 M. Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase (I), 1991, Bucureşti, p. 120.
30 H. Ciugudean op. cit., p. 131.
31 E. Popescu, A. Vulpe, op. cit., 1966, p. 148; fig. 1; 2; 3; 4; 5.
32 P. Roman, Milostea, In: C. Preda (Coord.) Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a
României, M-Q, Bucureşti, 2000 , p. 76.
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împunsături”33.
Tumul IV
De dimensiuni mijlocii, cu diametrul de 20 m şi înălţimea de 0, 60 m faţă
de nivelul solului, în partea de N a tumulului, s-a găsit un complex de bolovani,
deranjat de o groapă de jaf ulterioară, printre care au iesit la iveală fragmente
ceramice, de aceeaşi factură ca cele găsite în movilele precedente.
Tumulul V
Foarte aplatizat, cu o înălţime de 0, 20 – 0, 30 m, deasupra solului. Nu
prezintă nicio urma arheologică, situaţie întâlnită şi în cazul tumulului I.
Tumulul VI
O construcţie mai complexă a fost întâlnită la tumulul VI, (fig. 7; 8.) care
conţinea un număr de 11 morminte. Având un diametru de 36 m şi o înălţime
de 1, 75 m faţă de sol. S-au identificat aici, un mormânt principal şi mai multe
secundare (10)
Cel mai vechi mormânt (M1) pentru care s-a ridicat tumulul, a fost şi el
jefuit în vechime, după cum ne este relatat34.
Resturile decedatului au fost de asemenea, protejate de o construcţie de
lemn, acoperită cu bolovani. Deasupra cărora s-a ridicat movila de pământ ale
cărei poale au fost pavate cu pietre, rezultand un ring.35.
Apoi s-a continuat depunerea de pământ în timp ce, de jur imprejur s-a
săpat un şanţ. Şi pe vârful acestei movile se pare că ar fi fost un bolovan uriaş de
calcar36.
M2 (fig. 9.) reprezenta o groapă de formă ovală, cu diametrul de 1, 20 m
x 1, 20 m şi adâncimea de 0, 62 m. S-au găsit fragmente de cărbune, fragmente
ceramice iar în gura gropii erau îngrămădiţi câţiva bolovani. Nu s-au găsit resturi
osteologice.
M3, consta dintr-o groapă de formă ovală, cu diametrul de 1, 20 x 0, 90 şi
adâncimea de 0, 80 m, al cărei pământ de umplutură, conţinea bucăţi de cărbune
alături de fragmente ceramice.
M4, M5, M6 sunt trei gropi alăturate de formă aproximativ ovală, al
căror inventar arheologic s-a constituit din fragmente ceramice, lângă care s-au
descoperit fragmente de cărbune. În partea superioară a celor trei gropi au iesit la
iveală o serie de bolovani răsfiraţi.
În cazul M8, ni se relatează faptul că este vorba tot o groapă cu forma
rotundă, al cărei diametru avea 0, 80 m, adâncime de 0, 85 m, în care s-au
33 E. Popescu, A. Vulpe, op. cit., p. 150; fig. 6.
34 Ibidem, p. 150; fig. 7; 8; 9.
35 Ring – cerc din piatră ce face parte dintr-un mormânt situat, de obicei, la baza mantalei unui
tumul (eng. ring). V. Sîrbu, Arheologia funerară şi sacrificiile: o terminologie unitară/Funerary
Archaeology and Sacrifices: An Unifying Terminology, Sinteze arheologice, V, Ed. Istros, Brăila,
2003, p. 23.
36 P. Roman, op. cit., 2000, p. 76.
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descoperit fragmente de cărbuni şi bolovani.
În M9 (diametrul - 1, 20 m; adâncimea - 0, 80) şi M10 (diametrul - 1, 60
x 1, 10 m; adâncimea – 0, 80 m), ambele de formă aproximativ rotundă au fost
surprinse pe lângă fragmente de cărbune şi fragmente ceramice.
Situaţia în M11 este mai complexă din punct de vedere al inventarului
arheologic. Ne este relatat faptul că în partea centrală a tumulului a ieşit la iveală
o adâncitură de formă ovală (cu dimensiunile de 4 x 2, 50 m şi adâncimea de
maximă de 0, 80 m) unde la adâncimea de de – 0, 70 m, s-a descoperit un strat
de bolovani, lung de 2, 50 m şi lat de aproximativ 2 m, sub stratul de bolovani
au fost descoperite: un vârf de lance din fier (fig. 10), intr-o stare avansata de
ruginire, cu tubul de înmănuşare faţetat, baza tubului prezintă o prelungire lată
perforată; dulia unui vârf de săgeată de fier (fig. 11); un cuţitaş de fier (fig. 12),
foarte ruginit, din care s-au păstrat două fragmente de dimensiuni mici.
În mantaua tumulului IV, s-au mai găsit izolat un vârf medieval de săgeată
şi un fragment ceramic feudal37.
Analogie şi cronologie
Pentru tipul de morminte şi inventarul lor, cei care le-au descoperit
au văzut analogii în culturile şnurceramice ale Europei Centrale şi în cultura
Glockenbecher (a “paharelor în formă de clopot”) şi au socotit posible influenţele
„unor elemente dinspre Europa Centrală rezultate din perturbările migraţiei spre
E a culturii Glockenbecher”38.
Cronologic ele erau plaste în vremea culturii Scheneckenberg, după
cultura Coţofeni. Astăzi se poate însă constata că “migraţia” Glockenbecher este
mai nouă decât evoluţia culturilor Coţofeni şi Schneckenberg şi că descoperiri
asemănătoare celor de la Milostea (tipul de ring de piatră, cermica ornamentă cu
impresiuni de şnur, foarte probabil şi incinerarea) nu sunt străine, ci dimpotrivă
apropiate de mediul Coţofeni39.
De asemenea, autorii descoperirii de la Milostea, consideră acest
grup, precum şi grupul de tumuli fără inventar de la Ferigile ca participând la
compunerea culturilor epocii bronzului în Oltenia40.
Ulterior, Petre Roman revine asupra descoperirilor din necropola de la
Milostea, arătând că ele îşi găsesc corespondenţe spre sfârşitul culturii Coţofeni,
nefiind exclus ca “acest grup să reprezinte o pantă între Coţofeni III şi Glina
III”41.
Elaborarea sistemului cronologic tripartit pentru epoca bronzului din
Romănia, îi prilejuieşte lui Roman racordarea mai exactă a manifestărilor
Coţofeni la evoluţia grupelor bronzului timpuriu din jumătatea estică a României.
37 E. Popescu, A. Vulpe, op. cit., p. 151; fig. 8; 9; 10; 11; 12.
38 C. Fântâneanu, op. cit., 2005, p. 355.
39 P. Roman, op. cit., p. 76.
40 C. Fântâneanu, op. cit., p. 355.
41 P. Roman, op. cit., p. 355.
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Astfel, cea mai veche manifestare specifică acestei epoci (Bronz timpuriu Ia) ar
fi sincronă cu sfârşitul fazei Coţofeni I (Ic), cel ami recent sincronism cu bronzul
timpuriu fiind la nivelul de Bronz Timpuriu II a, paralel ultimei faze Coţofeni
(Coţofeni III)42.
În acest sens, grupul tumular Milostea, pătruns în zonă, în accepţiunea lui
Roman, pare a fi făcând parte din faza târzie a culturii Coţofeni III a. Procedeul
cu şnur răsucit datorându-se relaţiilor directe ale culturii Coţofeni cu regiunile
sudice, avându-se în vedere sincronsmul cu bronzul timpuriu helladic ca şi cu
epoca de bronz macedoneană timpurie43.
Pentru ca mai târziu, prin publicarea monografiei Buridava Dacică,
Dumitru Berciu, să arate că de fapt ceramica şnurată de la Milostea, ca şi cea de
la Ocniţa, aparţine culturii Coţofeni44.
De altfel, un an mai târziu Gheorghe Petre-Govora, găseşte analogii între
tehnica şi motivul ornamental realizat cu şnurul fin înfăşurat descoperit în punctul
“Zdup” (nord-estul Olteniei), cu cel de pe vasul din necropola tumulară de la
Milostea. Totodată, acesta consideră că fragmentul de la Zdup, prezintă analogii
în grupa de morminte tumulare de la Smeeni45şi pe lângă “eşarfele şnurate”
vasul prezintă cele două proeminenţe alungite, similare celor descoperite pe un
fragment de vas de la Căzăneşti46.
Analogii cu privire la vasul descoperit la Milostea întâlnim la unul din
cele trei morminte descoperite la Moacşa-Eresteghin, mai exact la tumulul
descoperit în anul 1979. În inventarul acestuia figurând un singur vas, decorat
cu linii paralele imprimate cu şnurul răsucit. Acestea este asemănător cu cel din
tumulul II de la Milostea, ce prezintă o formă puţin mai zveltă şi este decorat mai
bogat47.
Cei care au cercetat necropola au sesizat trei orizonturi arheologice:
Primul, constituit din mormintele principale ale tumulilor II, III (M1 şi
M2), IV şi VI, se referă la începutul epocii bronzului. În ciuda faptului că lipsesc
date directe asupra ritului de înmormântare, autorii sunt de parere că cele două
vase descoperite (în special cel din Tumulul II) oferă elemente suficiente pentru
încadrarea culturală a necroplolei de la Milostea48.
Astfel, dupa cum am amintit mai sus, în M1 din tumulul II, deşi răvăşit de
42 C. I. Popa, Cultura Coţofeni. Cu specială privire asupra Transilvaniei, (rezumatul tezei de
doctorat), Alba Iulia 2009, p. 8.
43 P. Roman, op. cit., p. 355.
44 D. Berciu, Buridava dacică, Bucureşti, 1981, p. 13.
45 Gh. Petre-Govora, Noi descoperiri aparţinând culturii Coţofeni in nord-estul Olteniei,
Buridava, Studii şi materiale 4, 1982, p. 25, fig. 11/6.
46 Idem, Contribuţii la cunoaşterea culturii Coţofeni, in nord-estul Olteniei, SCIVA XXI, 3,
1970, p. 25, fig. 1/8.
47 S. Szekely, Perioada timpurie şi începutul celei mijlocii a epocii bronzului, Institutul Român
de tracologie, Bibliotheca Thracologica 21, Bucureşti, 1997, p. 42-43.
48 E. Popescu, A. Vulpe, op. cit., p. 153.
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căutători, s-a descoperit acea cupă bitronconică , lucrată din pastă fină cu nisip
micaceu, de culoare brun-roşcată al cărei decor este realizat pe 2/3 din suprafaţă
cu şnurul fin înfăşurat
Descoperitorii sunt de părere că în cultura Coţofeni, ceramica şnurată
este foarte rară, fapt pentru care ornamentul vasului de la Milostea este străin
decorului Coţofeni49.
În viziunea acestora primul orizont de aici nu poate fi contemporan culturii
Coţofeni50.
Cel de-al doilea orizont, cuprinde gropile cenuşoase din tumulul VI (M2M10), stratigrafic posterior primului51, nedatabil din lipsa materialului arheologic
în general atipic, indică o epocă apropiată primului orizont, începutul epocii
bronzului.
Al treilea orizont reprezentat de M11 din tumulul VI, este datat în secolele
V-VII d. Chr. (epoca migraţiilor)52.
Observăm că, de-a lungul timpului diverşi cercetători şi-au exprimat
opiniile în ce priveşte încadrarea culturală a tumulilor de la Milostea.
Deşi autorii cercetărilor din necropolă au considerat că aceasta aparţine
culturii Coţofeni, astăzi cunoaştem pe teritoriul României, 14 descoperiri
funerare, care în mod cert aparţin acestei culturi. Este vorba de descoperirea
craniului de Homo Sapiens Fosillis, din Peştera Muierilor, judeţul Gorj, a lui C.
S. Nicolăescu-Plopşor53, Băile Herculane-Peştera Hoţilor (CS), Cârna-Branişte
(DJ), Cârna-Măgura Tomii (DJ), Cucerdea-Podei-Via lui Turcu (MS), Măceşu de
Jos (OT), Medieşu Aurit-La Leşu (SM), Negoi-Măgura lui Dumitru Radu (DJ),
Ostrovu Corbului-Botu Piscului (MH), Ostrovul Şimian (MH), Peştera-Peştera
Igriţa (BH), Rast-Măgura Barbului (DJ), Suharu (DJ), Şincai-Cetatea Păgânilor
(MS)54.
Elemente de rit şi ritual
Considerând faptul că din cauza acidităţii solului, oasele nu s-au păstrat,
autorii au presupus că este vorba de înhumaţi, probabil în poziţia chircită, găsind
situaţii similare în zona păduroasă din nordul Olteniei, la Ferigile (raionul Horezu)
şi în depresiunea Gorjului55.
Deşi resturile osteologice lipsesc, este foarte probabil ca ritul să fi fost
întradevăr înhumaţia.
Situaţia pare să arate că defunctul a fost acoperit cu bolovani sau, poate,
49 Ibidem, p. 153.
50 C. Tulugea, op. cit., p. 23.
51 E. Popescu, A. Vulpe , op. cit., p. 153.
52 Ibidem, p. 153.
53 Gh. Calotoiu, I. Mocioi, V. Marinoiu, Mărturii arheologice în Gorj, Târgu-Jiu, 1987, p. 16.
54 C. I. Popa, op. cit., p. 36-37.
55 E. Popescu, A. Vulpe, op. cit., p. 153.
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bolovanii au dispuşi fost in jurul lui iar stratul masiv de carbune din tumulii II şi
III arată un posibil strat de lemn dispus pe schelet56.
Tumulul “cenotaf”
Aşa cum am arătat Tumulii I şi V de Milostea, nu prezintă nicio urmă
arheologică, fiind lipsiţi atât de inventar funerar cât şi de resturi de oseminte
umane. Aceştia prezintă caracteristicile unor morminte, însă lipsa osemintelor
umane, ne face să-i atribuim acestei categorii.
În ceea ce priveşte inventarul funerar din restul necropolei avem de a face
cu unul modest, natura şi sărăcia lui putând fi explicată prin nivelul dezvoltării
economice a comunităţii căruia îi aparţiea sau prin modificări ale standardelor
ritualului funerar.
Din punct de vedere al “sărăciei” inventarului funerar găsim o asemănare
cu lumea bronzului timpuriu sud-vest transilvănean.
Fapt ce în viziunea celor care au cercetat necropola, ne oferă date
importante pentru cercetarea perioadei timpurii a epocii bronzului, a “cărei
principală caracteristică este sărăcia de material arheologic”57.

56 C. Fântâneanu, A few considerations on the funeral rite and ritual of the Early and Middle
Bronze Age in the Oltenian Area, In: P. Roman et alii (Hrsg.), The Thracian World at the Crossroads
of Civilizations, Bd. 1, Bucharest, 1996, p. 272.
57 E. Popescu, P. Roman, op. cit., p. 155.
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ANEXE

Pl. 1. hartă Milostea ( sursa-www.cimec.ro)

Pl. 2.
imagini satelit-Milostea
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Fig. 1: Milostea – profilul nordic úi T II (după Popescu, Vulpe 1966)

Fig. 2: plan T II (după Popescu, Vulpe 1966)

Fig. 3: Milostea
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– planul úi profilul mormântului din T II (după Popescu, Vulpe 1966)

Fig. 3: vas T II (după Popescu, Vulpe 1966)

Fig. 4: ornamente vas din T II (după Popescu, Vulpe 1966)

Fig. 5 – Milostea – plan T III (după Popescu, Vulpe 1966)
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Fig. 6: Milostea – ceaúcă T III (după Popescu, Vulpe 1966)

Fig 7: Milostea – T VI, profilul nord-estic úi profilul nord-vestic (după Popescu, Vulpe
1966)
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Fig. 8: Milostea – plan T VI (după Popescu, Vulpe 1966)

Fig 9: Milostea – T VI, M2 (după Popescu, Vulpe 1966)
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Fig 10: Milostea – T XI, vârf de lance din fier (după Popescu, Vulpe 1966)

Fig. 11: Milostea – T XI, dulia unui vârf de săgeată din fier (după Popescu, Vulpe 1966)

Fig. 12: Milostea – T XI, cuĠitaú fragmentar din fier, (după Popescu, Vulpe 1966)
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Descoperiri arheologice întâmplătoare în judeţul
Mehedinţi
Mădălin Chiţonu
Rezumat : In this article were presented random archaeological discoveries
from Mehedinţi country. These findings were made in the territory of communes
Gârla Mare, Pristol, Devesel, Gruia, Obârşia de Câmp.
Cuvinte cheie: cultura Gârla Mare, cultura Verbicioara, cultura Coţofeni.
În anul 2012 au fost semnalate în judeţul Mehedinţi, Direcţiei Judeţene
pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Mehedinţi şi Muzeului Regiunii Porţilor
de Fier, mai multe materiale arheologice provenite din diferite puncte de pe
teritoriul administrativ al judeţului.
Verificările realizate de reprezentanţi ai celor două instituţii1 au dus la
recuperarea unor materiale arheologice ce fac obiectul prezentului articol.
Materialele descoperite vor fi prezentate în ordinea alfabetică a localităţilor
în care acestea au fost descoperite. Punctele semnalate în acest articol sunt:
1. Gârla Mare - La Dune
2. Gârla Mare - Insulă
3. Gruia - Malul Dunării
4. Izimşa
5. Izvoarele Fermă
6. Pristol - Km. fluvial 845
7. Tismana - Cetate
1. Gârla Mare La Dune
Localizare : Gârla Mare, comuna Gârla Mare
În dreptul km. fluvial 836 pe malul fluviului Dunărea se află o aşezare
aparţinând culturii Gârla Mare. La aproximativ 300 m spre NE de malul fluviului
Dunărea se află situate trei dune. Pe prima dintre aceste dune pe parcursul anilor
2010 şi 2012 a fost cercetată o necropolă de incineraţie aparţinând culturii din
epoca bronzului Gârla Mare2. La aproximativ 150-200 metri spre SE de necropola
cercetată în anul 2010 de pe o dună de nisip au fost recoltate mai multe fragmente
1 Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Mehedinţi a fost reprezentată în
cadrul acestor verificări de către inspector asistent Mădălin Chiţonu, iar Muzeul Regiunii Porţilor
de Fier de către Dr. Gabriel Crăciunescu
2 Gabriel Crăciunescu 2010 a, Cronica Cercetărilor Arheologice din Romania campania 2010,
p. 181-182
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ceramice. Acestea au o culoare roşie sunt bine arse, au nisip şi pietriş în pastă. (
Pl. I 1-5 )
Încadrarea cronologică a fragmentele ceramice descoperite pe această dună
se poate face în epoca medievală.
2. Gârla Mare Insulă
Localizare Gârla Mare, comuna Gârla Mare
În vara anului 2012 a fost efectuată, de către de către reprezentanţi ai
Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Mehedinţi şi Muzeului
Regiunii Porţilor de Fier, o verificare a situaţiei existente în Insula Gârla Mare.
Insula Gârla Mare este situată între kilometri fluviali 836+600 - 838+100,
în dreptul localităţii Gârla Mare. Insula are o lungime de 1500 metri şi o lăţime
de aproximativ 700 de metri, iar în prezent este acoperită de o pădure.
Materialele arheologice au fost descoperite în zona vârfului din amonte al
insulei3. În toamna anului 2009 membri ai colectivului Muzeului Regiunii Porţilor
de Fier din Drobeta Turnu Severin au cercetat o locuinţă aparţinând culturii Gârla
Mare4. Cu excepţia unui fragment ceramic ce ar putea aparţine culturii Coţofeni
întregul material descoperit cu ocazia acestei cercetării aparţine culturii Gârla
Mare5.
Apele fluviului distrug zona de mal a insulei în capătul din amonte al
acesteia, nivelul scăzut al apei în anul 2012 a permis recoltarea unor materiale
arheologice din zona în care fluviul s-a retras.
Utilajul litic
Acesta este reprezentat în cadrul materialelor descoperite prin 4 fragmente
de lamă, un toporaş şi un fragment de râşniţă pentru cereale.
Lamele au lungimea cuprinsă între 4 şi 7 cm., iar lăţimea este de aproximativ
4 cm. materialul din care sunt realizate este un silex cafeniu deschis cu puncte
albe (Pl VI 1-4).
Toporaşul are 5,2 cm lungime, lăţimea cefei de 3,2 cm., lăţimea tăişului de
4 cm., grosimea de 1,2 cm. Prezintă urme de folosire având atât la tăiş pe ambele
feţe cât şi la ceafă. Are una din feţe convexă şi una plată. Atribuire culturală
Astfel de topoare sunt specifice neoliticului timpuriu reprezentat în acest caz de
cultura Starčevo-Criş (Pl. VI 6).
De asemenea a fost descoperită şi o râşniţă fragmentară cu dimensiunile de
L 19 cm. şi l de 14,5 cm. grosimea de 5 cm. ( Pl. VI 5 )
Plastica
În insula Gârla Mare au fost descoperite trei fragmente de idoli care reprezintă
părţi din piese diferite. Primul fragment este o porţiune destul de mare din rochia
clopot (Pl. V 4) a unei statuete. Decorul constă din spirale şi linii lucrate prin
împunsături succesive în canal, substanţa albă de incrustaţie acoperind tot acest
3 Gabriel Crăciunescu 2010 b, Drobeta XX, Arheologie-istorie, p. 99-110
4 Idem. p. 99-100
5 Idem p. 104, PL. III 6
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desen. Din următoarea piesă se păstrează doar zona mediană cu o mică porţiune
din rochie (Pl. V 6). Este decorată cu linii şi spirale iar după masivitatea din zona
mediană pare să se asemene cu piesele descoperite la Ostrovul Corbului6. Ultimul
fragment pe care îl amintim face parte tot din zona mediană a unei statuete şi
este decorat cu câteva linii (Pl. V 5). Cele trei fragmente de idoli se încadrează în
cultura Žuto Brdo – Gârla Mare din bronzul mijlociu.
Ceramica descoperită pe insula Gârla Mare aparţine mai multor culturii:
Gornea – Orleşti, Verbicioara, Gârla Mare şi Hallstatt.
Aspectului cultural Gornea – Orleşti îi aparţine un fragment ceramic de
culoare maro, lucrat dintr-o pastă amestecată cu mult nisip (Pl. IV 3). Fragmentul
este decorat cu măturica, asemenea materiale fiind descoperite în Banat7 dar şi în
Oltenia şi Ardeal8.
O altă categorie de materiale este reprezentată de fragmentele decorate cu
incizii verticale (Pl. IV 6), adesea fiind dispuse şi sub forma unor benzi orizontale
(Pl. IV 7). Pe un alt fragment decorul este format din linii de puncte (Pl. IV 4) iar
de la un vas cu corp bombat şi gât evazat se păstrează doar un mic fragment (Pl.
IV 6). Asemenea materiale au fost descoperite în Oltenia9 şi zona Porţilor de Fier
şi aparţin culturii Verbicioara.
Cele mai numeroase materiale ceramice sunt cele care aparţin culturii
Gârla Mare ce documentează mai multe tipuri de vase. Ceştile sunt bine
reprezentate de exemplare decorate şi nedecorate. Un exemplar (Pl. III 3) are o
toartă ce urcă uşor de pe buză şi se prinde pe umărul vasului. Alt exemplar are
corpul mult bombat (Pl. III 2 ), ambele fiind lucrate din pastă amestecată cu mult
nisip, dar bine frământată. Din acelaşi tip de material este lucrată o ceaşcă bogat
decorată (Pl. III 4) pe toată partea exterioară cu linii şi ghirlande. Cănile au formă
asemănătoare cu ceştile dar sunt de dimensiuni mai mari. Prezentăm un fragment
dintr-un asemenea vas (Pl. III 1) nedecorat, care are o toartă ce se ridică de pe
buză şi se prinde pe umărul vasului. Gâtul şi corpul piesei prezintă nişte linii
verticale slab marcate care seamănă cu nişte caneluri. Căni de acest fel au fost
descoperite atât în necropola10 de la Ostrovul Mare cât şi în aşezarea11 de acolo.
Castroanele reprezintă o altă formă ceramică des întâlnită în insula Gârla
Mare. O parte din aceste piese sunt nedecorate. Unele din acestea au buza dreaptă
şi torţi care coboară scurt de pe buză (Pl. II 7) iar altele au buza puternic evazată
(Pl. II 8). Castroane de acest ultim tip au mai fost descoperite în judeţul Mehedinţi
la Gruia12 şi Ostrovul Mare13 iar cele cu buza dreaptă sunt prezente la Ostrovul
6 Crăciunescu, 2006a, Pl. II, III
7 Boroneanţ, 1971, p. 5-12
8 Roman, 1980, p. 18-19
9 Boroneanţ, 1976, p. 14-29; Crăciunescu 2004a, Pl. VII; Roman, 1998, Pl. 6/1,9
10 Berciu, 1953, Pl. XXII/1-9
11 Crăciunescu, 1980, Fig.9
12 Crăciunescu, 2006b, Fig. 2/1,2; 3/2,3
13 Berciu, 1953, Pl. XXV/14
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Mare14 şi Balta Verde15. Am mai găsit şi un fragment dintr-un castron cu buza
dreaptă şi îngroşată la partea superioară, acesta fiind un model mai rar ( Pl. II
6). Acest fragment de caston este decorat cu un triunghi realizat din două linii
obţinute din împunsături succesive. Din acest triunghi pe corpul vasului pleacă
o linie realizată de asemenea din împunsături succesive. Au mai fost descoperite
castroane de acest fel în aşezarea de la Ostrovul Mare16 şi în necropola de la Balta
Verde17. Din acelaşi sit aflat în insula Gârla Mare provine şi un fragment de tavă
sau tigaie de peşte (Pl. I 8). Aceasta este lucrată din pastă amestecată cu mult
nisip, are o formă alungită şi se găseşte în aproape toate staţiunile aparţinând
culturii Žuto Brdo – Gârla Mare.
Câteva fragmente ceramice de dimensiuni mai mari documentează
existenţa amforelor şi a mai multor feluri de oale. Din amfore am reţinut spre
publicare un fragment din buza şi gâtul unei asemenea piese (Pl. III 6-7) care este
decorată cu cercuri concentrice dispuse în cruce şi aflate pe gâtul amforei. Alt
fragment face parte din zona mediană a unei astfel de piese pe care se păstrează
şi o toartă lată decorată cu linii( Pl. III5 ). Amforele se găsesc în toate necropolele
acestei culturi dar şi în aşezări18. Oalele sunt reprezentate de mai multe fragmente
care provin din vase diferite: cu apucătoare plată situată mai jos de buză (Pl. IV
1), cu apucătoarea situată aproape de buză (Pl. IV 2 ) şi cu un brâu alveolat situat
chiar sub buză (Pl. III 8). La ultimele două fragmente pasta este amestecată cu
nisip şi fragmente de cioburi pisate. Vase de acest fel au mai fost descoperite la
Ostrovul Mare în locuinţă19 şi la Izvoarele20, jud. Mehedinţi.
Vasele duble au două recipiente legate între ele prin două punţi: una la
nivelul corpurilor şi alta la nivelul torţilor. Din insulă se păstrează un fragment de
toartă (Pl. I 7) pe care o considerăm că face parte din puntea de legătură dintre cele
două recipiente ale unui vas dublu. Fragmentul este frumos decorat cu meandre,
romburi şi linii şi păstrează foarte puţin din substanţa albă de incrustaţie.
Ultimul material pe care îl prezentăm, este un fragment dintr-o placă de
lut de formă pătrată sau dreptunghiulară (Pl. I 6). O piesă asemănătoare a fost
descoperită şi la Ostrovul Mare21 şi aparţine aceleiaşi culturi dar plăcile de acest
tip au fost descoperite şi în cultura Verbicioara22.
Din aceeaşi staţiune aflată în insulă am mai reţinut câteva fragmente
ceramice pentru decorul lor. Pe un fragment de amforă se păstrează un decor care
reprezintă o spirală pătrată (Pl. II 1). Decorul spiralic a fost unplut cu o substanţă
14 Berciu, 1953, Pl. XXV/7
15 Berciu, Comşa, 1956, Fig. 28/3;
16 Crăciunescu, 2006a, Pl. IX
17 Berciu, Comşa, 1956, Fig. 31
18 Crăciunescu 2006a, p. 146
19 Ibidem, Pl. VI/1; VIII
20 Crăciunescu, 1992, Pl. 2/1-4
21 Crăciunescu 2006a, Pl. XI/4
22 Idem, 2004a, Pl. XLI/1-3
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albă, se mai păstrează puţin din aceasta pe fragmentul ceramic, pentru realizarea
unui efect de contrast între decorul vasului şi peretele nedecorat al acestuia. Pe un
alt fragment ceramic (Pl. II 3) decorul este reprezentat de un meandru lucrat din
linie dublă. Pe alt fragment ceramic decorul este format dintr-o combinaţie de
triunghiuri şi spirale (Pl. II 4). Specifică acestui fragment ceramic este haşurarea
în interior a unora dintre triungiurile din decorul acestuia. De efect este un decor
realizat prin ştampilare cu un instrument care are capul pătrat (Pl. II 2). Toate
aceste decoruri sunt realizate prin împunsături succesive în canal. Singurul decor
realizat altfel este întâlnit pe un fragment de amforă pe care au fost incizate grupe
de câte două linii dispuse în formă de V şi aplicate destul de şters ştampile cu
cercuri concentrice (Pl. II 5).
Din Hallstatt provin unele materiale care au în amestec destul de mult
pietriş, uneori cu bobul mare. Din acest material a fost lucrat un vas din care
se mai păstrează un fragment din corp şi buza evazată (Pl. V 3). Sub buză se
află un brâu crestat. Piesa este lucrată din pastă prost frământată şi slab arsă,
având tendinţa de exfoliere. O altă gură de vas (Pl. V 1) provine de la o piesă
lucrată dintr-o pastă cu adaos mare de nisip cu bobul mare, dar aceasta a fost bine
frământată şi tot bine arsă. Un fragment de vas de mici dimensiuni a fost lucrat
din pastă cu mult nisip fin şi are pe corp caneluri orizontale (Pl. V 2).
3. Gruia Malul Dunării
Localizare Gruia, comuna Gruia
Cercetarea de teren a dus la descoperirea unui fragment dintr-o tavă (Pl. VII
7) prevăzută cu o apucătoare laterală. Locul unde a fost descoperit fragmentul se
situează în marginea Dunării, în dreptul necropolei cercetată cu câteva decenii
mai înainte23. În aceiaşi zonă a mai fost descoperit un fragment dintr-un vas lucrat
din pastă amestecată cu multe cioburi pisate şi pietriş cu bobul mare (Pl. VII 6).
Decorul acestui vas constă în trei linii incizate şi umplute parţial cu substanţă
albă de incrustaţie.
Culturii Verbicioara îi aparţine un fragment de castron cu buza dreaptă şi
decorat cu incizii paralele (Pl. VII 8). Pasta este amestecată cu mult nisip cu
bobul mare, de culoare neagră.
La vest de portul din localitate, pe malul Dunării, au fost descoperite bucăţi
de chirpic amestecat cu paie şi bine ars, care mai păstrează forma parilor pe care
a fost lipit. Acestea fac parte dintr-o locuinţă care se observa destul de bine în
malul rupt de apa Dunării (Pl. IX 2). Din acelaşi loc provin şi alte materiale ca
de exemplu câteva fragmente ceramice lucrate dintr-o pastă ce are în compoziţie
foarte mult nisip cu bobul mare şi sunt decorate cu măturica (Pl. VIII 5-8). Tot
din această locuinţă mai provin două fragmente din buza unui vas de dimensiuni
23 Crăciunescu 2006b, p. 67-76
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destul de mari dacă ţinem seama de deschiderea gurii acestuia (Pl. VIII 1-2).
Partea exterioară a buzei este crestată iar pasta din care sunt lucrate cele două
fragmente are în amestec mult nisip. Între fragmentele ceramice descoperite au
mai apărut şi două greutăţi de plasă: una fragmentară (Pl. VII 5) şi alta aproape
întreagă (Pl. VII 4). Aceste piese au fost lucrate din bucăţi de cărămidă romană,
obicei care se va folosi până târziu în sec. XIV. Materialele amintite şi deci şi
locuinţa din care provin, se încadrează în sec. VIII – X d. Chr.
În aceeaşi zonă cu locuinţa a fost descoperit şi un cuptor a cărui amprentă
se observa foarte bine în mal (Pl.IX 1). Acesta avea lungimea de 150 cm.,
înălţimea de 30-44 cm. iar grosimea peretelui ars era de 4 cm., o vatră destul
de groasă şi a servit, probabil, la arderea ceramicii. Lângă el au fost descoperite
câteva fragmente ceramice lucrate din pastă de bună calitate amestecată cu nisip
fin, ( Pl. VII 1-3 ) pe care le considerăm că datează din feudalismul dezvoltat.
Dimensiunile reduse ale acestor fragmente ceramice nu ne permit o încadrare
cronologică mai strânsă.
4. Izimşa
Localizare Izimşa, comuna Obârşia de Câmp
În această localitate este cunoscută o staţiune arheologică cu locuiri din
epoca bronzului şi epoca romană în punctul „La cazane”. În vara anului 2012
muzeul a primit o informaţie că în grădina unui cetăţean au fost descoperite
materiale arheologice, respectiv cărămizi romane. Reprezentanţi ai muzeului
din Drobeta Turnu Severin şi ai Direcţiei pentru Cultură Mehedinţi, au făcut o
deplasare în acea zonă. Cu acel prilej au fost descoperite fragmente ceramice de
epocă romană, dar foarte mici, care face dificilă recunoaşterea formelor cărora
aparţin. Suprafaţa mare pe care localnicii au descoperit materiale romane, în
special cărămizi, ne determină să considerăm că este posibil ca aici să existe o
Villa rustica.
5. Izvoarele Fermă
Localizare Izvoarele, comuna Gruia
În localitatea Izvoarele, la km fluvial 860 + 500 a fost cercetată24 o bazilică
paleocreştină de sec. IV – V d. Chr. Aceasta este situată chiar pe marginea Dunării,
motiv pentru care are serios de suferit. La mică distanţă de bazilică se află o
aşezare romană din care utilajele agricole scot la suprafaţă fragmente ceramice de
factură romană. La aproximativ 200 metri nord-vest de bazilică, în timpul vizitei
noastre, am descoperit două fragmente de terra sigilatta (Pl. X 5-6). Acestea sunt
imitaţii locale deoarece ceramica aceasta de import avea nişte preţuri ridicate25.
Au mai fost descoperite fragmente din torţile unor vase (Pl. X 3-4) şi fragmente
24 Stîngă, 2007, p. 178 - 189
25 Popilian, 1976, p. 57
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atipice din pereţii unor vase (Pl. X 1-2 ), toate de epocă romană.
6. Pristol km. fluvial 845+ 6-800
Localizare Pristol, comuna Pristol
În această localitate sunt mai multe situri arheologice dintre care unul se
situează la Km fluvial 845, acolo unde a fost făcută o descoperire arheologică
întâmplătoare26. La oarecare distanţă de această staţiune, la km fluvial 845 +6800, a fost descoperită o ceramică brună care are mult nisip fin în pasta bine
frământată. Noi prezentăm un fragment de vas de mari dimensiuni, pe care se
află, o apucătoare plată (Pl. X 7). Materialele acestea se datează în sec. V – IV a.
Chr27., ca şi cele descoperite la km 845.
Din acelaşi loc au fost strânse şi alte materiale care au pasta amestecată cu
mult pietriş cu bobul mărunt (Pl. X 8 ), la care se mai adaugă uneori şi nisip (Pl.
XI 1). În zonă, asemenea materiale28 sunt caracteristice pentru secolele X –XI d.
Chr.
7. Tismana Cetate
Localizare Tismana, comuna Devesel
La o verificare în teren efectuată în localitatea Tismana, punct „Cetate”, am
găsit mai multe materiale ceramice care confirmă unele descoperiri mai vechi
sau documentează etape diferite din perioadele cunoscute. Cronologic, cele mai
vechi descoperiri aparţin culturii Coţofeni iar fragmentul ceramic (Pl. XI 2 ) are
în compoziţia pastei multă scoică pisată şi este decorat cu crestături pe buză. Alte
materiale ceramice documentează o fază de început a culturii Verbicioara - faza
I (Pl. XI 3).
În aval de acest punct, malul Dunării este înalt de circa 20 m şi este format
din straturi de nisip şi pietriş. Pe o lungime de aproape 100 m din mal, se văd
părţi de schelete.(Pl. XI 7) Sunt resturile unei necropole de sec. XIV d. Chr.
distrusă de apele Dunării care erodează permanent malul. În anumite porţiuni ale
malului au apărut fragmente de bordeie de sec. VIII- X d. Chr29. Dintr-un vas de
mari dimensiuni au fost găsite trei bucăţi ( Pl. XI 6 ) care documentează o piesă
cu fundul subţire şi pereţii mult mai groşi. Pasta are în compoziţie mult nisip cu
bobul mare iar vasul pare să fi fost decorat cu striuri. Aceste două resturi de vas
pot fi datate în sec. VIII – X d. Chr.
Din aceeaşi zonă provine un fragment de farfurie decorată prin grafitare (Pl.
XI 4-5 ). O puternică ardere secundară a făcut ca smalţul să îşi piardă culoarea,
dar se mai poate observa traseul unei parţi din motivele decorative. Acestea ne
26 Crăciunescu, 1999, p. 43
27 Ibidem, p. 41-43
28 Crăciunescu, 2004a, p. 61-62
29 Informaţie G. Crăciunescu
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ajută să încadrăm piesa în sec. XIV d. Chr.
În loc de concluzie apreciem că se impune o verificare a staţiunilor
arheologice de către factorii de răspundere, muzeul judeţean şi Direcţia pentru
Cultură a fiecărui judeţ. Oricând terenul ne poate oferi date noi, pe care nu le
cunoşteam, despre locuirile străvechi din fiecare staţiune arheologică sau putem
găsi piese de valoare deosebită în cadrul acestor vizite.

Lista planşelor
Planşa I Ceramică punctul Gârla Mare La Dune 1-5, ceramică Gârla Mare Insulă 6-8
Planşa II Ceramică punctul Gârla Mare Insulă
Planşa III Ceramică punctul Gârla Mare Insulă
Planşa IV Ceramică punctul Gârla Mare Insulă
Planşa V Ceramică şi plastică punctul Gârla Mare Insulă
Planşa VI Utilaj litic punctul Gârla Mare Insulă
Planşa VII Ceramică Gruia Malul Dunării
Planşa VIII Ceramică Gruia Malul Dunării
Planşa IX 1 Structură de ardere Gruia Malul Dunării, 2 locuinţa distrusă de la Gruia
Malul Dunării
Planşa X 1-6 Ceramică Izvoarele Fermă, 7-8 ceramică Pristol km. fluvial 845+600-800
Planşa XI 1 ceramică Pristol km. fluvial 845+600-800, 2-6 ceramică punctul Tismana
Cetate 7 mormânt sec. XIV d. Chr. aflat în punctul Tismana Cetate în malul fluviului
Dunărea

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

95

BIBLIOGRAFIE
BERCIU
1953 D. Berciu, Catalogul muzeului din Turnu-Severin, în
M.A.I. 1953, p. 589-691
BERCIU, COMŞA 1956 D.Berciu, E. Comşa, Săpăturile arheologice de la
Balta Verde şi Gogoşu (1949 şi 1950) în MCA, II, 1956, p.251-489
BORONEANŢ
1971 V. Boroneanţ, Gornea-Vodneac, un nou aspect al
epocii bronzului descoperit în zona Porţilor de Fier, în Revista Muzeelor, 8,
1,1971,p.5-12
BORONEANŢ
1976 V.Boroneanţ, Descoperiri aparţinând culturii Verbicioara din Regiunea Porţilor de Fier, în Drobeta, II, 1976, p. 14-29
CRĂCIUNESCU
1980
G. Crăciunescu, Noi descoperiri arheologice din
epoca bronzului la Ostrovu Mare, în Drobeta, IV, 1980 p.43-58
CRĂCIUNESCU
1992 G.Crăciunescu, Aşezare a culturii Gîrla Mare la
Izvoarele, în Thraco-Dacica, XIII, 1-2,1992, p.43-47
CRĂCIUNESCU
1999 G. Crăciunescu, Découvertes de l’âge du Fer dans
le sud-ouest de l’Olténie, în Rumänisch – Jugoslawische Kommission für die
Erforschung der region des Eisernen tores, III, Le Djerdap/les Portes de Fer a la
deuxieme moitie du premier millenaire av. J. Chr. jusqu’aux guerres daciques.
Kolloquium in Kladovo-Drobeta-Turnu Severin (September – October 1998),
Beograd, 1999, p. 47 - 54
CRĂCIUNESCU 2004a G. Crăciunescu, Cultura Verbicioara în jumătatea ves
tică a Olteniei, Craiova, 2004
CRĂCIUNESCU 2004b G.Crăciunescu, Descoperiri din feudalismul timpuriu
în judeţul Mehedinţi, în Drobeta, XIV, Arheologie-Istorie, 2004, p. 50-87
CRĂCIUNESCU 2006a G. Crăciunescu, Despre locuirile bronzului mijlociu
Din Ostrovul Mare, în Drobeta, XVI, Arheologie-Istorie, 2006, p. 143-164
CRĂCIUNESCU
2006b G. Crăciunescu, La nécropole de crémation del’Âge
du Bronze de Gruia, dép. De Mehedinţi, în Pratuques funéraires et manifestations
de l’identité culturelle (Âge du Bronze et Âge du Fer). Actes du IVe Colloque
International d’Archéologie Funéraire, Tulcea, 2006, p. 67-76
CRĂCIUNESCU 2010a G.Crăciunescu, O.Neagoe, M. Stângă, G.E. Văcuţă,
E.Marcu, Gârla Mare, com. Gârla Mare, judeţul Mehedinţi, Punctul La Dune, în
Cronica Cercetărilor Arheologice din România campania 2010, p.181-182
CRĂCIUNESCU 2010b G.Crăciunescu, M.I.Neagoe, C.Manea, E.G. VăcuţăO
locuinţă din epoca bronzului în insula Gârla Mare, Drobeta XX, Arheologie
Istorie, p. 99-110
POPILIAN
1976 Gh.Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova,

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

96
1976
ROMAN
1980 P. Roman, Substratul cultural al bronzului tracic,
în Acta Hargitensia, 1980, p. 13-21
ROMAN
1998 P. Roman, Aufzeichnungen aus den Grabungsheften
zu den Forschungen in den bronzezeitlichen Ansiedlunen von Ostrovul Corbului
und Ostrovul Moldova Veche, în Rumänisch-jugoslawischen Kommission für die
Erforschung der Region des Eisernen Tores, II, Die Kulturen der Bronzezeit in
dem Gebiet des Eisernen Tores, Kolloquium in Drobeta-Turnu Severin (November
1997), Bukarest, 1998, p. 17-32
STÎNGĂ
2007 I. Stîngă, O bazilică paleocreştină la Izvoarele
(judeţul Mehedinţi). Consideraţii preliminare, în Drobeta, XVII, Arheologie –
Istorie, 2007, p. 178 - 189

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

97

ANEXE

1

2

3

4

5

6

7

8

Planúa I 1-5 Ceramică punctul Gârla Mare La Dune, 6-8 ceramică Gârla Mare Insulă
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Planúa II Ceramică punctul Gârla Mare Insulă
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Planúa III Ceramică punctul Gârla Mare Insulă
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Planúa IV Ceramică punctul Gârla Mare Insulă
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Planúa V Ceramică úi plastică punctul Gârla Mare Insulă
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Planúa VI Utilaj litic punctul Gârla Mare Insulă
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Planúa VII Ceramică Gruia Malul Dunării
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Planúa VIII Ceramică Gruia Malul Dunării
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Planúa IX 1 Structură de ardere Gruia Malul Dunării, 2 locuinĠa distrusă de la Gruia Malul
Dunării
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Planúa X 1-6 Ceramică Izvoarele Fermă, 7-8 ceramică Pristol km. fluvial 845+600-800
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Planúa XI 1 ceramică Pristol km. fluvial 845+600-800, 2-6 ceramică punctul Tismana Cetate 7
mormânt sec. XIV d. Chr. aflat în punctul Tismana Cetate în malul fluviului Dunărea
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Materiale ceramice Verbicioara din colecţiile Muzeului
Judeţean Aurelian Sacerdoţeanu Vâlcea1
Carol Terteci2
Claudiu Tulugea
Keywords: Verbicioara culture, pottery, repertory of ceramic forms,
decoration, Valcea county.
Abstract: We intended, in the limited space available, to present some ceramic
material from the deposits of the Aurelian “Sacerdoteanu” Valcea County
Museum, belonging to the Verbicioara culture. We gave up to an analysis on the
phases of evolution preferring to focus our attention on the pottery types, forms,
ornamentation also on the type of lugs.
Fără a ne propune epuizarea subiectului enunţat de titlul studiului nostru, neam limitat la prezentarea materialului ceramic din depozitele Muzeului Aurelian
„Sacerdoţeanu” Vâlcea. Într-o mică măsură am făcut referire la material deja
publicat3 dar spaţiul nu ne-a permis nici prezentarea şi nici sistematizarea
întregului material ceramic inedit4 aparţinând culturii Verbicioara şi aflat în
Muzeul de Istorie din Râmnicu Vâlcea sau Colecţia de arheologie şi artă religioasă
„Gheorghe Petre Govora” dn oraşul Băile Govora.
Din cauză că încă nu s-a ajuns la un numitor comun în ceea ce priveşte
împărţirea pe faze a acestei culturi/grup cultural, am renunţat la o analiză pe
faze de evoluţie preferând să ne axăm atenţia pe factură, repertoriul formelor,
ornamentare precum şi pe tipul de toartă.
Noi materiale ceramice de tip Verbicioara avem de la Copăcelu, str. Ghioceilor,
din timpul cercetărilor din 20085. Autorii raportului de săpătură încadrează
materialul descoperit în fazele I-II, IV-V, ceramica este de factură grosieră dar,
mai ales, fină dar formele sunt dificil de identificat din cauză că materialul este
fragmentar.
În rândurile de mai jos, am preferat să folosim, în cadrul ilustraţiilor, mai ales
material ceramic inedit din campania 2008 de la Copăcelu (pl. 1/1, 1/3-5, 1/7,
2/2-3, 2/5-6).
1 Comunicare susţinută la simpozionul Epoca bronzului în Oltenia, Tg. Jiu, mai 2012.
2 Carol Terteci, muzeograf, Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea.
3 Vezi şi Petre-Govora 1995, p. 42sqq.
4 Am menţionat doar localitatea acolo unde spaţiul nu ne-a permis să includem o ilustraţie, din
considerente tipografice.
5 CCA 2009 (campania 2008), nr. 145, http://cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2009/cd/index.htm
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Factura. Pornind de la catalogarea realizată de Gabriel Crăciunescu6, aderăm
la teoria susţinută de acesta la împărţirea în trei categorii a ceramicii descoperite
în nord-estul Olteniei.
Ceramica de uz comun sau grosieră. Prelucrată într-un mod primitiv, are în
compoziţie nisip, pietricele, paiete de mică şi rar cioburi pisate. Din punct de
vedere al culorii, predomină cenuşiul urmat de negru sau maro.
Ceramica semifină. Din pastă fără impurităţi sau cu un procent foarte mic,
are în amestec nisip fin, cioburi pisate şi paiete de mică. Paleta coloristică este
formată din negru şi cenuşiu.
Ceramica fină. Lucrată din pastă în amestec cu nisip mărunt bine ales şi paiete
de mică. Pereţii sunt subţiri şi arşi până la negru, cu slip mecanic bine lustruit.
Repertoriul formelor
Tipul I. Vase tronconice. De mari dimensiuni, recipientele sunt, uneori, greu
de sesizat din cauza fărâmiţării acestora. Le întâlnim la Copăcelu (pl. 1/1), Rm.
Vâlcea-Cetăţuie (pl. 2/4), Căzăneşti-Săveasca7.
Tipul II. Vase bitronconice. Deţin în zona mediană un unghi, frângerea lui
fiind mai acentuată sau dulce. Acest tip este întâlnit în aşezarea de la Rm. VâlceaCetăţuia (pl. 2/7), Copăcelu (pl. 1/2), Căzăneşti-Săveasca8.
Tipul III. Vase cu corp sferic. De mărimi diferite, recipientele au gâtul tratat în
mod diferit. Un exemplar ne parvine de la Copăcelu (pl. 1/3).
Tipul IV. Castroane. Au o mare varietate ca urmare a gradului de arcuire a
pereţilor dar şi a modului în care este tratată buza (dreaptă, în 4 colţuri): Copăcelu
(pl. 1/4), Căzăneşti-Săveasca9.
Tipul V. Ceştile.
Tipul V.1. Ceşti cu o toartă. Din cauză că materialul este fragmentar şi greu de
reconstituit, este dificil de atribuit acestuit tip fragmentele cu toartă descoperite,
ele putând proveni inclusiv de la ceşti cu două torţi.
Tipul V.2. Ceşti cu două torţi: Râmnicu Vâlcea-Cetăţuia (pl. 3/3), Copăcelu
(pl. 1/5), Govora-Sat10, Ocnele Mari11, Prundeni (pl. 1/6. Sunt, practic, cele mai
numeroase tipuri de ceaşcă, cu diferite tipuri de toartă, cu grad de arcuire în arc
de cerc sau în unghi, cu butoni sau prelungiri, cu gât mai înalt sau mai scurt, cu
toarta supraînălţată sau nu. Un loc aparte în literatura dedicată culturii Verbicoara
îl ocupă depozitul de vase de la Govora Sat12, alcătuit în majoritate din ceşti cu
2 torţi.
6 Crăciunescu 2004, p. 98.
7 Petre-Govora 1995, p. 50, Fig. 10/1.
8 Ibidem, Fig. 12/1.
9 Petre-Govora 1995, p. 50.
10 Petre-Govora 1995, p. 49-50, Fig. 8.
11 Petre-Govora 1995, Fig. 6/1.
12 Trebuie să menţionăm că încadrarea culturală a acestui depozit este şi acum destul de
controversată.
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Tipul VI. Cănile. Reprezentate prin puţine fragmente sunt foarte greu de sesizat
din cauza stării fragmentare în care au fost descoperite. Recipiente de acest tip sunt
întâlnite în aşezările Verbicioara de la Copăcelu (pl. 1/7), Căzăneşti-Săveasca13.
Tipul VII. Suport de vas. Un exemplar este întâlnit în aşezarea de la Vlădeşti
(pl. 1/8).
Tipul VIII. Capace. La Vlădeşti14 a fost descoperit un exemplar cu apucătoare
(pl. 1/9).
Tipul IX. Strecurători. De la Govora Sat-Huidu I ne parvine un singur exemplar
(pl. 1/10), precum şi unul de la Vlădeşti15.
Torţile
După formă şi utilitate, le putem cataloga în două mari categorii:
- torţi inelare: pl. 1/5-6; pl. 2/8.
- torţi în bandă: pl. 1/7.
Menţionăm că unele exemplare din prima categorie se termină în
partea superioară cu un buton rotund (pl. 2/8).
Ornamentarea
După tehnica de realizare a decorului, sesizăm două mari categorii:
- I. Adâncire
I.1. Incizie
I. 2. Impresiune
- II. Relief
I. Adâncire. Acestei tehnici îi aparţin următoarele motive ornamentale: canelura
(pl. 2/1), rombul (pl. 2/2-3 meandrul (pl. 2/4), triunghiul (pl. 2/5), motivul solar
(pl. 1/2), impresiuni punctiforme (pl. 1/3), impresiuni cu măturica-besenstrich
(pl. 2/6), linii orizontale şi verticale din impresiuni (pl. 1/3), spirala16 (pl. 2/7),
ghirlanda ( pl. 1/8).
II. Relief
La ceramica culturii Verbicioara din nord-estul Olteniei, îi aparţin acestui
tip de ornament brâul alveolat (pl. 1/1), pastilele buton din partea superioară a
torţilor (pl. 2/8) şi cel de tip potcoavă17 (fig. 2/9), decor pe care îl găsim în general
la ceramica grosieră şi mai rar la cea semifină.
Discuţii pe baza materialului ceramic
La nivelul actual al cercetărilor, cultura Verbicioara, sub toate aspectele ei,
rămâne relativ puţin cunoscută, impunându-ne abordarea acestui subiect cu
13 Petre-Govora 1995, Fig. 6/5.
14 Berciu et alii 1961, Fig. 1/13.
15 Ibidem, Fig. 1/6 .
16 Redată sub forma literei “S”, poate fi catalogată ca influenţă venită fie din mediul Gârla Mare,
fie din cel Wietenberg.
17 Vezi şi Petre-Govora 1995, Fig. 14/4. Gabriel Crăciunescu consideră acest decor o caracteristică
nouă, care apare in faza V, Crăciunescu 2004, p. 151.
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toată rezerva necesară. Acest inconvenient se va răsfrânge, desigur, şi asupra
materialului ceramic prezentat de noi şi care provine, în cea mai mare parte, din
săpături de mică amploare, fără o stratigrafie care să clarifice mai ales sfârşitul
acesteia.
Analizând materialul ceramic de mai sus observăm o serie de tradiţii şi inovaţii
ce pot coexista18. Când ne referim la tradiţii vorbim de ultimele manifestări ale
grupului Gornea-Orleşti sau ale culturii Glina, pe când influenţele le observăm
mai ales din mediul Gârla-Mare sau Wietenberg, fără a neglija manifestările
grupurilor hallstattiene timpurii (tendinţa de înlocuire a ornamentelor incizate cu
decorul canelat). Ar trebui, totuşi, menţionat că ceramica cu decor canelat este
slab reprezentată în zona la care facem referire şi este sesizată în aşezarea de la
Căzăneşti-Săveasca19, Râmnicu Vâlcea-Cetăţuie (pl. 2/1).
Observăm, în cazul lotului selectat, suficiente influenţe de tip Gârla Mare,
cum ar fi castronul tronconic şi cu buza în colţuri şi care, ca ornament, prezintă
motivul meandrului (este şi cazul vasului descoperit în mormântul de incineraţie
de la Rm. Vâlcea-Cetăţuia - pl. 3/1 - dar aici poate fi vorba şi de o influenţă
Wietenberg dacă luăm în calcul zona descoperirii mai apropiată de Transilvania).
O altă influenţă constă în folosirea ghirlandei şi a spiralei în S, destul de întâlnită
la Căzăneşti-Săveasca20, Vlădeşti21, Rm. Vâlcea-Cetăţuia (pl. 2/7).
În legătură cu relaţiile cu cultura Wietenberg, din mediul acesteia pătrund în
mediul Verbicioara mai multe tipuri de decor cum ar fi dinţii de lup, meandrul
în forma spiralică, aşadar în ornamentică, dar avem şi pătrunderi de ceramică
Verbicioara în mediul Wietenberg, cu analogii în Vâlcea22.
Inclusiv în judeţul învecinat, Gorj, se întâlneşte aceeaşi situaţie în ceea ce
priveşte prezenţa unei ceramici Verbicioara influenţată de comunităţile Gârla
Mare şi Wietenberg23. De aceea, tindem să îmbrăţişăm opinia Simonei Lazăr, care
pune pe seama comerţului cu sare din zona Ocnele Mari această prezenţă a unei
ceramici cu forme şi decor prezentând un amestec de tradiţii culturale diferite24.

18 Lazăr 2011, p. 32.
19 Petre-Govora 1995, p. 50.
20 Petre-Govora 1995, Fig. 10/1.
21 Berciu et alii 1961, fig. 3-3.
22 Szentmiklosi, Tincu 2010, Pl. II-III.
23 Calotoiu 2010.
24 Lazăr 2011, p. 45.
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úi Morintz 1978, p. 70.
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Despre câteva piese din lut ars din aşezarea Basarabi de la
Mironeşti-Malul Roşu (jud. Giurgiu)
Cristian Schuster, Traian Popa
Zusammenfassung
Die Autoren analysieren einige der Tonobjekte, die in der befestigten
Basarabi-Siedlung bei Mironeşti-Malul Roşu, am rechten Argeş-Ufer, entdeckt
wurden. Es handelt sich hauptsächlich um Spinnwirtel und Tierdarstellungen. Für
diese wurden auch einige Analogien in den Funden von Popeşti-Nucet, desgleichen
eine befestigte Basarabi-Siedlung am rechten Argeş-Ufer, festgelegt.
Localitatea Mironeşti, subunitate administrativă a comunei Gostinari1,
din judeşul Giurgiu, este situată pe malul înalt din dreapta râului Argeş2. Situl
din punctul „Malul Roşu” a intrat în atenţia specialiştilor începând cu anul 1989,
săpături arheologice desfăşurându-se aici, cu unele intermitenţe, până în 20123.
Amintitele investigaţii au facilitat descoperirea unor urme din eneoliticul final
(cultura Cernavodă I şi aspectul Brăteşti)4, perioada de tranziţie spre epoca
bronzului (culturile Cernavodă III şi Cernavodă II)5, bronzul timpuriu (materiale
de tip Căţelu Nou – Mironeşti, cultura Glina), mijlociu (cultura Tei III) şi târziu
(culturile Tei IV, Coslogeni şi Radovanu)6, perioada hallstattiană (complexul
1 D. Ghinea, Enciclopedia geografică a României, vol. I (A-G), Bucureşti, 1996, p. 632-633.
2 C. Schuster, T. Popa, Mironeşti. I. Locuri, cercetări arheologice, monumente şi personaje
istorice, Bibliotheca Musei Giurgiuvensis III, Giurgiu, 2008, p. 13-21.
3 C. Schuster, T. Popa, Mironeşti. I; C. Schuster, T. Popa, Mironeşti. II. Locuri, cercetări
arheologice, monumente şi personaje istorice, Bibliotheca Musei Giurgiuvensis VII, Giurgiu,
2012.
4 C. Schuster, T. Popa, Mironeşti. I., p. 38, 47; idem, Mironeşti. II, p. 26-27; C. Schuster, Cu
privire la Eneoliticul Final de pe cursul inferior al Argeşului, Buridava, 7 (2009), 2010, p. 3033; C. Schuster, T. Popa, V. Barbu, Cercetări arheologice în bazinul Argeşului (judeţul Giurgiu),
Bibliotheca Musei Giurgiuvensis VI, Giurgiu, 2012, p. 80.
5 C. Schuster, T. Popa, Mironeşti. I., p. 37-39, 44-47; idem, Mironeşti. II, p. 23, 26-27; C. Schuster,
T. Popa, A. Morintz, R. Kogălniceanu, Cernavodă III-finds at Mironeşti, Giurgiu County, în V.
Sîrbu, C. Luca (ed.), Miscellanea Historica et Archaeologica in Honorem Professoris Ionel
Cândea, Brăila, 2009, p. 3-17; C. Schuster, T. Popa, M. Panait, Gedanken zur Cernavodă IIKultur (im Lichte der neusten Forschungen von Mironeşti-Malul Roşu, Bezirk Giurgiu), ThracoDacica S.N., I (XXIV)/1-2 (2009), 2010, p. 5-23.
6 C. Schuster, T. Popa, Mironeşti. I., p. 44; idem, Mironeşti. II, p. 23, 27; C. Schuster, T. Popa, M.
Panait, D. Panait, Cu privire la un idol de la începutul Bronzului timpuriu (?) de la Mironeşti –
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Basarabi)7, civilizaţia getică şi post-getice (culturile Sântana de Mureş şi
Dridu, evul mediu mijlociu şi târziu – epoca modernă)8. Dintre acestea cele mai
importante s-au dovedit cele Basarabi. Este vorba de o aşezare fortificată cu val şi
şanţ, care, chiar dacă nu a putut fi cercetată integral, a permis identificarea unui
lot bogat de materiale arheologice, mai ales ceramică.
Au fost recuperate şi câteva obiecte din lut ars, asupra cărora ne vom
referi în prezenta intervenţie9. Este vorba în primul rând de piese de utilitate
casnică:
1. Fusaiole:
1.1.
Bitronconice:
a. în stratul arheologic al Secţiunii 18/2007, la adâncimea de 0,62 m, a
fost descoperită o piesă întreagă, înaltă de 3 cm, cu zona de maximă
rotunjime „teşită”, având un diametru maxim de 4,1 cm (pl. I/4); la
ambele capete, este uşor adâncită (0,1 cm); perforaţia (diam. 0,8 cm)
nu a fost dispusă exact pe centrul piesei; a fost modelată dintr-o pastă
de bună calitate, fără impurităţi, a fost optim arsă, culoarea fiind brungălbuie.
b. În Groapa rituală10, în STR IV, a fost găsită în campania din 2009 o
altă fusaiolă bitronconică întreagă (uşor afectată din vechime la unul
din capete), înaltă de 2,2 cm, cu diametrul maxim de 2,6 cm (pl. I/5);
la ambele capete, este uşor adâncită (0,1 cm); perforaţia (diam. 0,6
cm) a fost dispusă exact pe centrul piesei; a fost modelată dintr-o
pastă de bună calitate, fără impurităţi, este optim arsă, culoarea fiind
gălbuie.
c. Un fragment dintr-o piesă de acelaşi tip a fost recuperată deasemenea
în 2009, tot din Groapa rituală, dar din STR V; are o înălţime de 1,9
cm şi un diametru maxim de 2,4 cm (pl. I/3); a fost modelată dintr-o
pastă de bună calitate, fără impurităţi, este optim arsă, culoarea fiind
gălbuie.
d. Au mai fost identificate mici fragmente de la alte cinci fusaiole; ele au
fost recuperate din straturile arheologice ale Secţiunilor 10 (2 buc.), 15
(1 buc.) şi 16 (2 buc.); au fost modelate dintr-o pastă de bună calitate,
fără impurităţi, sunt optim arse, culoarea fiind brună, brun-gălbuie sau
Malul Roşu, Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu”, XIII/10, 2008, p. 149-157.
7 C. Schuster, T. Popa, Mironeşti. I., p. 39-43; idem, Descoperiri din Hallstatt-ul Mijlociu
(cultura Basarabi) la Mironeşti, Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu”, XIII/10, 2008, p. 159180; idem, Mironeşti. II, p. 23-24, 27-29; C. Schuster, T. Popa, A. Morintz, R. Kogălniceanu,
The Early and Middle Iron Age in Lower Argeş Basin, în I. Cândea (ed.), Tracii şi vecinii lor în
antichitate/ The Thracians and Their Neighbours in Antiquity. Studia in Honorem Valerii Sîrbu,
Brăila, 2010, p. 459-478.
8 C. Schuster, T. Popa, Mironeşti. I., p. 39-40; idem, Mironeşti. II, p. 26.
9 Vezi şi C. Schuster, T. Popa, Mironeşti. I., p. 40-41; idem, Mironeşti. II, p. 29.
10 Despre Groapa rituală, vezi C. Schuster, T. Popa, Mironeşti. I., p. 39; idem, Mironeşti. II, p.
23-24.
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gălbuie.
1.2.
Discoidale:
a. O fusaiolă discoidală a fost găsită în anul 2009 în STR V al Gropii
rituale; s-a păstrat în stare fragmentară, are un diametru maxim de
4,3 cm şi o grosime de 0,9 cm (pl. I/7); a fost decorată pe ambele
feţe cu linii dispuse în „raze”, unele de la stânga spre dreapta (cele
mai multe; câteoadată două paralele), altele de la dreapta spre stânga;
perforaţia (diam. 0,5/0,6 cm) pare să fi fost realizată chiar pe centrul
piesei; a fost modelată dintr-o pastă de bună calitate, fără impurităţi,
este optim arsă, culoarea fiind brun-gălbuie.
b. În Secţiunea 14, la adâncimea de 0,95 m, o fost descoperită în anul
2006 o a doua fusaiolă discoidală (pl. I/8); a fost spartă în vechime;
diametrul maxim este de 3,8 cm, grosimea maximă de 1,7 cm;
perforaţia (diam. 0,7 cm) nu a fost practicată exact în centrul piesei,
fiind un pic excentrică; a fost lucrată dintr-o pastă de bună calitate,
este optim arsă, fiind de culoare brună;
c. Mici fragmente de la alte două fusaiole discoidale au fost recuperate
din straturile arheologice ale Secţiunilor 9 şi 16; au fost modelate
dintr-o pastă de bună calitate, fără impurităţi, sunt optim arse, culoarea
fiind brună, respectiv gălbuie.
1.3.
Tronconice: un fragment dintr-o fusaiolă din această categorie
a fost recuperat din stratul arheologic al Secţiunii 17, la adâncimea
de 1,12 m; piesa a fost modelată dintr-o pastă de bună calitate, fără
impurităţi, este optim arsă, culoarea fiind brun-cărămizie.
1.4.
În formă de „pară”: o singură piesă a fost descoperită în campania
anului 2004, în Secţiunea 5, la adâncimea de 1,55 m; prin formă
aduce a „pară”, imitând, mai degrabă, o „urnă”, un „vas de atârnat/
Hängegefäß” (pl. I/1-2); este prevăzută cu patru proeminenţe dispuse
simetric uşor înspre partea inferioară a fusaiolei; are un diametru
maxim de 3,1 cm, o înălţime de 3,6 cm; perforaţia (diam. 0,6 cm)
este dispusă în partea superioară a piesei în centru, curgând apoi spre
segmentul inferior uşor oblic (deviaţie de 26 grade); drept decor are
caneluri oblice amplasate între proeminenţe şi trei şiruri orizontale
paralele de puncte incizate pe „gât” şi unul sub proeminenţe; uneori
puncte sunt estompate, fiind cu greu detectabile; a fost modelată
dintr-o pastă de bună calitate, fără impurităţi, este optim arsă, culoarea
fiind gălbuie.
A doua categorie de piese din lut ars, este alcătuită din plastica zooşi antropomorfă şi artefacte (din păcate fragmentare) a căror formă ne este
necunoscută.
2.1. Jeton: găsit în 2009 în Groapa rituală, STR III; s-a păstrat
fragmentar, cu toate acestea cele patru bucăţi din el au permis
reconstituirea formei (pl. I/6): este rotund, având un diametru maxim
de 4,6 cm şi o grosime maximă (în centru) de 0,7 cm; este prevăzut
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cu patru perforaţii (diam. 0,3/0,4 cm), dispuse simetric (la 0,3/0,7
cm de marginea piesei); a fost modelat dintr-o pastă de bună calitate,
fără impurităţi, este optim ars, culoarea fiind gălbuie.
1.2. Reprezentări zoomorfe:
b. În campania anului 2004, în Secţiunea 5, la adâncimea de 1,50 m, a
fost descoperit un idol zoomorf aproape întreg, deteriorat uşor încă
din vechime, lipsindu-i partea superioară din cap şi o mică parte din
piciorul stâng spate (pl. II/1-2); piesa are o lungime maximă de 5,2
cm şi o lăţime maximă de 2,1 cm, înălţimea maximă fiind de 3,7
cm; este lucrat dintr-o pastă de bună factură, fără impurităţi majore,
fiind optim ars; culoarea este gălbuie cu unele pete negre/cenuşii
provenind de la o ardere secundară; nefiind realist modelat, este
dificil de a preciza ce animal întruchipa; posibil să fie vorba de un
bovideu sau ovicaprin.
c. Un alt fragment de idol zoomorf a fost recuperat în 2007 din stratul
arheologic al Secţiunii 19 (pl. II/3); la fel ca şi precedenta piesă nu a
fost decorat, numai că în zona gâtului poate fi observată o adâncitură
circulară incizată, care parcă imită un laţ/zgardă; cu un alt prilej am
indicat că poate reprezintă un bovideu11, nu trebuie exclusă însă nici
ipoteza că este vorba de un câine; este lucrat dintr-o pastă de bună
factură, fără impurităţi majore, fiind optim ars; culoarea este brungălbuie.
1.3.
Reprezentări antropomorfe: a fost identificat un fragment, un
picior, de la un posibil idol antropomorf; s-a putut recunoaşte o mică
parte din călcâi şi din laba piciorului; este lucrat dintr-o pastă de bună
factură, fără impurităţi majore, fiind optim ars; culoarea este brună.
1.4. Piese cu formă necunoscută: au mai fost trei fragmente de la
piese a căror formă nu a putut fi restabilită. Primul fragment, găsit în
2007 în Secţiunea 19, are o conformaţie cilindrică (lungime maximă
de 2,2 cm; diametru maxim 0,9 cm), fiind lucrat dintr-o pastă de bună
calitate, fiind relativ bine ars, având o culoare gălbuie în exterior şi
negră/cenuşie în interior. Al doilea fragment este tot cilindric (lungime
maximă de 1,7 cm; diametru de 0,8 cm), uşor curbat (nu este o parte
dintr-o toartă), bine ars, realizat din pastă de calitate superioară, de
culoare cărămizie, a fost recuperat în 2006 din Secţiunea 11. Ultimul
fragment provine din Secţiunea 7/2005 şi are o formă de „ciupercă
cu calotă şi picioruş” tăiată pe jumătate (înălţimea maximă de 1,9
cm).
După cum se poate observa, lotul de piese din lut ars din aşezarea de la
Mironeşti-Malul Roşu este limitat numeric şi relativ puţin expresiv. Chiar şi aşa
se impun câteva remarci. Toate piesele au fost modelate dintr-o pastă de bună
calitate, fără impurităţi. La fel, arderea a fost optim realizată. Culoarea exterioară
are un spectru limitat, situându-se, în general, între gălbui şi brun.
11 C. Schuster, T. Popa, Mironeşti. I., p. 40.
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În ceea ce priveşte locul de descoperire, unele au fost recuperate din
Groapa rituală, altele din stratul arheologic al diferitelor secţiuni. Interesant este
că, idolii, piese legate de o bună parte dintre arheologi, în general, de aspectele
magico-religioase, ar fi „trebuit” să-şi fi găsit locul în groapă; dar nu este aşa.
În complex au fost descoperite numai fusaiole. Idolii fiind recuperaţi din stratul
arheologic. Această stare de fapt poate genera întrebări cu privire la rostul idolilor.
Sunt ei cu adevărat piese cu semnificaţii magico-religioase sau pot fi considerate
simple „jucării”? Greu de precizat.
Funcţionalitatea fusaiolelor este evidentă. Poate cea în formă de „urnă”,
dacă nu a fost un capriciu artistic al olarului, să fi avut (şi) un rost aparte. În
schimb, nu ne putem pronunţa cu privire la jeton. Poate se prindea prin cele patru
găuri de alte piese (mobilier? vestimentaţie? etc.) sau era purtat ca amuletă.
Fără a vrea să stabilim analogii pe un spaţiu larg, amintim că tot pe
Argeş, amonte de Mironeşti, în aşezarea fortificată de la Popeşti-Nucet, au fost
descoperite de-a lungul diferitelor campanii arheologice o seamă de piese din
lut ars, altele decât ceramica. Astfel, ca să dăm câteva exemple, în Secţiunea П,
cercetată mai intens în anii 1988-1991, au fost găsite fusaiole plate, tronconice
şi bitronconice12. Cele bitronconice sunt asemănătoare, atât ca tip de modelare şi
dimensiune, celor din situl de la Malul Roşu.
Dintre obiectele ciudate de la Popeşti, menţionăm un fragment dintr-o
piesă lunguiaţă, cu şanţ triunghiular pe una din feţe, prevăzută cu două găuri
dispuse simetric în partea superioară, şi alte câte trei în partea inferioară13.
Descoperitorul, Radu Vulpe, catalogează artefactul drept „fragmentul unui obiect
hallstattian de semnificaţie incertă”.
Trebuie precizat că şi la Popeşti-Nucet numărul pieselor din lut ars este
numeric limitat. Situaţia este aceeaşi pentru toate siturile Basarabi de pe raza
judeţului Giurgiu (şi nu numai)14. În actualul stadiu al cercetării, înclinăm să
credem că olarii diferitelor comunităţi au acordat o atenţie redusă obiectelor din
lut ars, altele decât ceramica.

12 G. Trohani, Aşezarea de la Popeşti, jud. Giurgiu. Campaniile 1988-1991, Secţiunea П. Raport
preliminar, Cercetări Arheologice, X, 1997, p. 199 şi pl. VII/2-3, 5-7.
13 R. Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti (r. Mihăileşti, reg. Bucureşti), Materiale, V, 1959, p.
342 şi fig. 4/3.
14 C. Schuster, Zu den hallstattzeitlichen Funden im südlichen Teil Mittelmunteniens, în P.
Roman, M. Garašanin (ed.), Der Basarabi-Komplex. Kolloquium in Drobeta-Turnu Severin (7.9. November 1996), Rumänisch-Jugoslawische Kommission für die Erforschung der Region
des Eisernen Tores, Archäologische Abteilung I, Bukarest, 1996, p. 147-163, cu literatura mai
veche.
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Pl. I. Mironeúti-Malul Roúu. Obiecte din lut ars. 1-5, 7-8 = fusaiole, 6 =
“jeton”. Foto Gheorghe Chelmec.
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Pl. II. Mironeúti-Malul Roúu, Plastică Basarabi. Diferite scări.
Foto Gheorghe Chelmec.
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Artefacte geto-dacice descoperite în judeţul Gorj
Gheorghe Calotoiu
Summary:
The study presents the archeological research from geto-dacic age that
took place throughout the Gorj county. We present the results of our archeological
diggings from the geto-dacic settlements from Stoina, Polovragi, Țicleni, VârțRovinari, Socu-Bărbătești, Vierșani-Jupânești, Căpreni. In all these archeological
sites were found: houses, hearths, artfacts, vessels, metal objects, coins and
jewels, all specific, to the geto-dacic people that lived throughout Gorj county.
The study presents the agriculture tools (scythes, sickles, plonoghshares), the
weapons used by the dacs (sword, spears tops) and the monetary discoveries
made by the archeogists, throughout the Gorj county.
Analizând cu atenţie repartiţia descoperirilor arheologice din Gorj, pe
zone geografice se poate observa că linia de contact dintre Carpaţi şi Subcarpaţi
este marcată de un aliniament aproape continuu de cetăţi şi aşezări. Putem
exemplifica cetăţile dacice de la Vârţ-Rovinari și Ţicleni pe Jiu, Socu-Bărbăteşti
și Vierşani-Jupâneşti pe Gilort şi cetăţile de la Stoina-Păişani şi Toiaga pe valea
Amaradiei.
Mulţimea aşezărilor dacice, în zona subcarpatică comparativ cu celelalte
zone ale judeţului se afla într-o strânsă legătură cu o serie de cauze, dintre care
amintim bogăţia şi diversitatea resurselor naturale ale solului şi subsolului ca şi
prezenţa depresiunilor care au favorizat stabilirea aşezărilor în locuri adăpostite
şi deosebit de largi, care au favorizat structura şi evoluţia în ansamblu a vieţii
umane.
Dacă se urmăreşte repartiţia descoperirilor arheologice pe forme de relief,
putem considera că cetăţile şi aşezările sunt mai numeroase în zona din imediata
apropiere a munţilor, dar coboară pe principalele râuri: Jiu, Gilort, Jaleş, Motru,
Amaradia și Olteţ. Cetăţile dacice de pe Jiu, Olteţ, Amaradia aveau misiunea de
apăra principalele căi de acces spre Sarmizegetusa Regia.
Preferinţa geto-dacilor pentru a locui în anumite zone se remarcă în
sectorul de pe Jiu, alimentat de afluenţii Tismana şi Jaleş (Ţicleni, Vârţ-Rovinari),
arealul Gilortului cu aşezările de la Socu-Bărbăteşti, Vierşani-Jupâneşti, SpahiiTurburea, râul Amaradia cu cetăţile şi aşezările de la Toiaga, Păişani-Stoina,
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Căpreni.
În concluzie, se poate afirma că teritoriul apărat de crestele Parângului
şi Vâlcanului şi udat de apele Jiului, Jaleşului, Bistriţei, Gilortului, Amaradiei,
Olteţului a fost locuit din timpuri străvechi.
Cercetările arheologice care s-au desfăşurat au avut ca rezultat nu numai
îmbogăţirea patrimoniului muzeal, dar şi cunoaşterea mai exactă a densităţii
locuirii şi a stadiului de dezvoltare pe care l-a atins civilizaţia geto-dacică în zona
Gorjului.
Considerăm că este necesar să prezentăm, în contextul general de afirmare
şi dezvoltare a civilizaţiei geto-dacice, rezultatele unor cercetări arheologice
făcute de mai mulţi ani, de arheologi din judeţul Gorj, București sau Craiova
iar scopul urmărit prin problema pusă în discuţie ne obligă să abordeze trei
aspecte legate de evoluția civilizaţiei geto-dace în nordul Olteniei: 1. cetăţile şi
aşezările geto-dacilor; 2. necropolele (cimitirele) şi tezaurele monetare sau de
altă natură; 3. elementele de spiritualitate ale geto-dacilor atestate în Gorj. Avem
convingerea că informaţiile arheologice care ne stau la îndemână, precum şi
materialul bibliografic consultat ne vor ajuta să asigurăm în continuare, temei puse
în discuţie, un conţinut ştiinţific şi util care prin exemplele oferite să convingă.
Admirabila creaţie materială a geto-dacilor a fost bine reprezentată şi în judeţul
Gorj, integrând acest teritoriu în aria mare de cuprindere a țării noastre.
Informaţii arheologice referitoare la Gorj, le datorăm lui Al. Odobescu,
care prin „Chestionarul arheologic” a primit semnalări pentru o serie de
obiective arheologice, unele dintre ele astăzi identificate, cercetate sau în curs de
cercetare.
De asemenea, informaţii provin şi de la Teohari Antonescu, care a vizitat
Gorjul în 1897 şi a descoperit cu acest prilej mai multe obiective, printre care
„Oborul jidovilor” de la Polovragi, peşterile de la Polovragi şi Baia de Fier. La
acestea se adaugă investigaţiile făcute de „Mişcarea culturală” de la Tg-Jiu,
iniţiată de Al. Ştefulescu, autorul primelor studii monografice asupra istoriei
Gorjului şi a Tg-Jiului.1
Cercetări arheologice sistematice pentru epoca geto-dacică în Gorj se fac
începând cu prima jumătate a secolului XX de către C. S. Nicolăescu Plopşor şi
D. Berciu şi de alţi cercetători în domeniu, în special în ultimile trei patru decenii,
de P. Gherghe și Gh. Calotoiu.
Vestigii geto-dacice se cunosc aproape în tot judeţul, ca rezultat al
cercetărilor de teren şi investigaţilor arheologice sistematice făcute în ultimile
decenii2, precum şi a numeroaselor descoperiri întâmplătoare, unele din obiecte
fiind păstrate în colecţiile muzeale din Craiova, Tg.-Jiu, Drobeta Turnu Severin,
şi în colecţii din muzeele şcolare.
1 T. Antonescu, BO, 1897, 15 sept, p. 119.
2 Al. Ştefulescu, Gorjul istoric şi pitoresc, p. 4.
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Aceste vestigii ale civilizaţiei geto-dacice se găsesc atât în zona colinară
cât şi în cea montană. Se disting două tipuri de aşezări:
Aşezări deschise, identificate la Alimpeşti3, Turburea Spahii4, Bumbeşti-Jiu5,
Boroşteni6, Cătunele-Valea Perilor7, Aninoasa8, Poiana Rovinari9, Dobriţa10,
Polovragi11, Socu-Bărbăteşti12, Teleşti, Săcelu, Pârâu (com. Brănești) (Periegheză
Muzeul Județean Gorj în 2006).
Aşezări întărite care cuprind a) cetăţile cu val de pământ şi b) cetăţile de
piatră.
Cetăţile cu val de pământ se ridicau de regulă pe platourile unor dealuri. Au
fost descoperite la Ţicleni13, Stoina-satul Păişani, lângă pădurea Arpadia şi la
Broşteni, în punctul numit de localnici „Biserica Dacilor”14, Căpreni-„Dealul
Cetăţii”, Vârţ-„Cioaca cu Bani”, Stejari şi Toiaga comuna Stoina (periegheză
efectuată în 1987), Vierşani-Jupâneşti-“Piscul Cerului”
În cadrul cetăţilor de piatră este identificată cetatea de la Polovragi, care se
găseşte pe Valea Olteţului, pe Muntele Padeş (com. Polovragi), cercetată de Fl.
Marinescu, Al. Vulpe și V. Bușilă.
În partea de sud-vest a platoului aşezării geto-dacice de la Socu-Bărbăteşti
s-a trasat în 1984 (Gh. Calotoiu) o secţiune în lungime de 15 x 2 m în direcţia
est-vest şi au fost deschise două casete laterale A1 şi A2. Aici la adâncimea de
0,14 m s-a descoperit un atelier de făurărie care are o suprafaţă de 6,40 x 5,65m.
Acest atelier se compune din două vetre - platforme mari. Vatra din centru avea
dimensiunile de 1,75 x 1,70 m şi era de formă rotundă. Pe marginea vetrei sunt
dispuse concentric 7 pietre mari de râu. Pe această vatră s-au descoperit trei
creuzete şi multă cenuşă. În partea de est a acestei vetre s-a descoperit o gură de
alimentare cu lemne pentru foc.
3 V. Buşilă , A. Vulpe, Drobeta, I, 1974; Fl. Marinescu, SMMIM, 10, 1977, p. 25-32 şi 4-5,
1971-1972, p. 5-13.
4 Pe dealul Măgura au fost descoperite întâmplător fragmente de la o vatră şi fragmente ceramice
dacice, din care unele întregibile. O parte din aceste materiale arheologice se găsesc expuse la
Muzeul Judeţului Gorj.
5 P. Gherghe, RMM, nr. 10, 1977, p. 88.
6 D. Berciu, APO, 1939, p. 187-191; Gr. Florescu, E. Bujor, A. Matroseco, Materiale, IV, 1957,
p. 10.
7 C. S. Nicolăescu-Plopşor, Din trecutul îndepărtat al Gorjului, Gorjanul, 1939, ianuarie, p. 3; D.
Berciu, op. cit. , p. 187-191.
8 D. Tudor, M. Davidescu, Drobeta, 1976, p. 68.
9 D. Berciu, op. cit., p. 219.
10 C. S. Nicolăescu-Plopşor, Dacia, VII-VIII, Buc, 1937-1940, p. 203 şi urm.
11 D. Berciu, op. cit., p. 187-191.
12 T. Antonescu, Buletinul oficial al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, III, 1897, nr.
99.
13 P. Gherghe, Gh. Calotoiu, Materiale-Sesiunea de Rapoarte Arheologice anuale, Alba-Iulia,
1984.
14 Sondaj arheologic de informare executat în 1975 în punctul „Cetate”, de Muzeul Județean
Gorj.
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La 1,30 m sud de această vatră se află o platformă - vatră ovală de 1,60 x 1,40
m şi groasă de 0,12 m. Pe aceasta, în partea de nord, pe o suprafaţă de 0,60 x 0,85
m s-au găsit suprafeţe lise în număr de 10-12. În partea de sud-vest a acestei vetre
– platformă s-a descoperit lipitură roşie şi trei pietre mari rulate şi două bucăţi
mari de zgură. Sub această suprafaţă ovală a vetrei, la adâncimea de -0,16m, s-au
descoperit fragmente de fructiere, fragmente de vase miniaturale şi multă cenuşă.
Pe suprafaţa clivată se prelucrau bronzurile. Între cele două vetre platformă s-a
descoperit un tirant (coridor) în lungime de 1,30 m şi o lăţime de 25-30 cm care
avea o suprafaţă puternic arsă la roşu. Pe acest coridor trecea aerul cald.
În partea de nord-vest a atelierului de făurărie, s-a descoperit pe o suprafaţă
de 1,80 x 1,75 m multă lipitură. Tot în acest atelier s-a mai descoperit chirpici
ars la roşu, căzut de la un perete în linie dreaptă pe direcţia NV-SE. În acest
atelier s-a prelucrat bronzul, dar probabil, că în alte părţi aceeaşi meşteri puteau
să prelucreze şi ustensile din fier, deoarece tot în aşezarea de la Socu-Bărbăteşti
s-au descoperit un cleşte de fier, un brăzdar de plug, vârfuri de lance, o sica,
dornuri, cuțite, cuie de fier, s.a. Atelierul de la Socu-Bărbăteşti se deosebeşte de
cel de la Căţelu Nou15, unde s-a descoperit un atelier ce constă dintr-o vatră prin aceea că cel de la Socu-Bărbăteşti, are două vetre mari – platforme şi a fost
descoperit mai la suprafaţă.
O altă aşezare dacică unde a funcţionat un atelier de făurărie este Poiana16,
descoperindu-se cleşti, străpungătoare, împreună cu creuzete pentru turnat
bronz.
Unelte de făurărie au fost descoperite în ţara noastră şi în aşezările şi fortificaţiile
dacice de la Bâtca Doamnei17, Cetăţeni18 şi Ocniţa19.
Materialele arheologice recuperate din cercetările arheologice sistematice
sunt bogate şi variate. Predomină, în general ceramica făcută cu mâna sau la
roată dintr-o pastă grosieră sau fină, vasele au dimensiuni şi forme diferite, unele
din ele cu o siluetă zveltă şi frumos ornamentate, cu butoni şi brâuri alveolate sau
crestate.
Ceramica poate fi grupată astfel: 1. ceramică lucrată cu mâna din pastă
grosieră; 2. ceramică cu luciu metalic; 3. ceramică lucrată la roată din pastă fină
(de culoare cenuşie, roşu-cărămiziu); 4. ceramică dacică pictată, lucrată la roata
olarului; 5. ceramică de import.
În prima categorie se include vasul-borcan, ceaşca (căţuia), strecurătoarea şi
vasul bitronconic. Ceramica este grosieră, aspră, arsă neuniform şi ornamentată,cu
brâuri în relief, alveolat sau crestat, linii incizate oblice, sub buză sau pe partea
superioară a pântecului vasului.
15 D. Berciu, op. cit., p. 201-204.
16 V. Leahu, CAB, II, 1965, p. 58.
17 R. Vulpe, SCIV, II, 1, 1951, p. 203-204.
18 N. Gostar, Apullum, V, 1965, p. 141.
19 D. V. Rosetti, SCIV, XI, 2, 1960, p. 392.
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A doua categorie de ceramică este caracterizată de o pastă, în general, fină,
compactă, acoperită cu slip lustruit, de culoare neagră. Aici pot fi încadrate
fructierele, unele vase bitronconice, cănile cu toartă şi străchinile. Fructierele
erau lucrate dintr-o pastă fină, compactă, lustruită cu buza dreaptă şi lată, răsfrântă
orizontal, de culoare cenușie.
Ceramica lucrată la roată din pastă cenuşie sau roşie-cărămizie, bine frământată,
compactă, cuprinde fructiere, străchini, castroane, căni, strecurători. Străchinile
şi castroanele20 sunt fără decor şi au buza dreaptă uşor rotunjită sau îngroşată.
Ceramica pictată provine, în general de la străchini şi fructiere. Pasta este
fină, de culoare alb-gălbui sau roşu cărămiziu şi este pictată cu linii drepte pe
orizontală şi şerpuite pe vertical.
Ceramica de import este reprezentată de fragmente de amforă de provenienţă
sud-dunăreană şi două „kantharoi” elenistice.
Au mai fost descoperite şi alte obiecte din lut ars cum sunt: lustruitoarele,
greautăţile, fusaiolele, vasele în miniatură. Lustruitoarele sunt executate dintr-o
pastă bine frământată, compactă fiind folosite la decorarea vaselor.21 Au mai fost
găsite şi patru vase în miniatură lucrate dintr-o pastă groieră, de culoare roşie.
În aşezarea dacică de la Socu-Bărbăteşti a fost descoperit un brăzdar de plug
care era confecţionat dintr-o bară masivă de fier, aplatizată, prevăzută cu o nervură
mediană. Capătul opus se îngustează şi se termină cu un cârlig pentru fixare. Este
lucrat prin martelare şi are o lungime de 24,2 cm iar lăţimea maximă a părţii
active este de 7 cm. Brăzdare de plug asemănătoare au mai fost descoperite la
Grădiştea Muncelului, Poiana, Popeşti şi Şuteşti.22
Cleştele a fost descoperit în S II, caseta A, la adâncimea de -0,45 m şi are
braţele gurii aplatizate, cu capetele îndoite în afară. Este lucrat prin martelare
şi are o lungime totală de 44,5 cm iar lăţimea braţelor gurii de 9,5 cm. Piese
asemănătoare s-au mai descoperit la Grădiştea Muncelului şi se încadrează
în tipul IX. Cronologic, aceste piese aparţin secolului I p. Chr. şi începutului
veacului următor.
Dintre elementele de podoabă descoperite la Socu-Bărbătești amintim
un fragment de brăţară lucrat din sticlă albastră şi frumos ornată în exterior,
un fragment de brăţară de bronz, o mărgea de sticlă albă aplatizată de formă
dreptunghiulară şi o mărgea din pastă de sticlă tip „ochi de păun”.
Într-o locuinţă, pe lângă alte materiale arheologice descoperite, s-a găsit
şi o monedă de bronz din timpul împăratului Augustus ( datată în anii 19 - 15
a. Chr.) ceea ce dovedeşte, ca şi ceramica de import, existenţa unor puternice
relaţii economice ale populaţie dacice cu populaţia romană, cu mult înainte de
cucerire.
Cu ocazia cercetărilor din S. IV a fost descoperită o altă monedă de argint
20 D. Berciu, Buridava Dacică, Buc, 1981, p. 20.
21 I. H. Crişan, Ceramica daco-getică, Buc, 1969, p. 201.
22 P. Gherghe, Litua, III, 1986, p. 93.
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(o drahmă) de tip Dyrrhachium, datată în secolul I a. Chr. Locul de emisie a
monedei este greu de stabilit, dar în principiu ne alăturăm ipotezei lansate de
Bucur Mitrea, care considera că locul de emitere al acestor monede trebuie căutat
mai puţin pe teritoriul Daciei şi mai degrabă în Illyria.
Din punct de vedere al tehnicii se constată că deşi flanul este obişnuit al
drahmelor, moneda este „barbarizată” având legenda puţin diferită de tipul Senon.
O altă monedă de tip Dyrrhachium s-a mai descoperit până acum în Gorj doar
la Cornetu-Căpreni, într-un tezaur format din 128 denari romani republicani şi
aceasta este singura cunoscută şi identificată în Gorj, până la descoperirea celei
de-a doua monede în aşezarea dacică de la Socu-Bărbăteşti.
Chiar şi numai din această enumerare rezultă importanţa deosebită a cercetărilor
arheologice de la Socu-Bărbăteşti în vederea cunoaşterii relaţiilor comerciale ale
dacilor cu lumea adriatică, mai exact a cunoaşterii circulaţiei monetare din vremea
lui Burebista, care prin buna organizare a triburilor şi a dezvoltării economice
a aşezărilor dacice a permis o lărgire a schimburilor comerciale ale dacilor cu
popoarele vecine şi mai ales cu lumea sud-dunăreană.
Având în vedere bogatul material arheologic, identificat în aşezarea dacică de
la Socu-Bărbăteşti cât şi cele patru tetradrahme găsite fortuit sau prin cercetări
sistematice, moneda de bronz de la Augustus şi cea de argint de tip Dyrrhachium
aparţinând magistratului Senon, putem afirma că aşezarea dacică de la SocuBărbăteşti, face parte din categoria aşezărilor dezvoltate şi cu apreciabilă viaţă
economică, asemenea multor aşezări din Oltenia.
Cum mai arătam, în toată această perioadă, populaţia dacică a aşezării a folosit
la nevoie pentru refugiu şi apărare, o fortificaţie, după cum atestă sondajele
arheologice din zona dealului „Cioaca Boia”, unde se află o cetate de refugiu cu
palisade care oferea, prin poziţia ei geografică şi strategică, o mare vizibilitate pe
toată Valea Gilortului. De asemenea, sondajele arheologice au stabilit legăturile
aşezării şi cetăţii de la Socu – Bărbăteşti cu cetatea dacică de la Ţicleni, fiind
situate la câțiva kilometri, iar acest lucru pledează pentru ideea densităţii triburilor
dacice care locuiau aceste meleaguri fertile şi bogate în izvoare de apă şi păşuni
– condiţii de bază pentru aşezările omeneşti.
În cadrul aşezărilor geto-dacice descoperite în județul Gorj, situl de la
Turburea-Spahii se numără printre cele mai importante. Așezarea și necropola
au fost cercetate în 1971 și 1972 de prof. univ dr. P. Gherghe de la Facultatea
de Istorie a Universității Craiova. De menţionat este faptul că în apropierea
necropolei de pe „Dealul Spahiului” de la Turburea, în aşezare au fost identificate
71 de „puncte” de interes arheologic, de dimensiuni diferite. În unele puncte, care
aveau suprafeţe mai mari de întindere au fost găsite şi urme de podele de călcare
ale unor locuinţe, iar în unul din puncte a fost descoperită o suprafaţă mai mare
a podelei de călcare a locuinţei. Aceasta era bine bătătorită şi avea o culoare mai
închisă, negricioasă, probabil şi datorită amestecului cu cenuşă.
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În general, fragmentele ceramice adunate din aceste locuinţe provin de la vase
mai mari, cu pereţii groşi (vase de provizii) şi de la vase mai mici (oale, căni,
castroane). Ca elemente ornamentale întâlnim brâul alveolat, care înconjoară
vasul, şnurul sau brâul în ghirlandă între doi butoni circulari, conici sau în
formă de şa. Dintre fragmentele ceramice, în afară de cele ornamentate, mai
sunt fragmente de la un vas care, în partea superioară avea incizii sub formă de
măturică, iar al doilea vas era prevăzut cu două orificii cu diametrul de circa 8-9
mm, a cărei semnificaţie încă nu poate fi explicată.
În altă locuinţă, care are dimensiunile de 5,80 x 5,65 m, pe lângă fragmentele
ceramice şi cenuşă a fost găsită şi o gresie, iar în alte două locuinţe (6,20 x 5,25
m, 4,80 x 4,65 m) au fost descoperite pietre de râşniţă şi pinteni de fier.23
Urmărind întinderea petelor de cenuşă de la suprafaţa solului, s-a putut
constata că acestea diferă, unele dintre ele au dimensiuni variabile ajungând la 8
-10 şi chiar 12 m lungime, iar altele doar până la maximum 1 m lungime, ceea ce
explică că ne aflăm în faţa unei aşezări cu locuinţe semiîngropate şi a unor gropi
menajere.
Din cele 71 puncte descoperite la suprafaţa solului, în arătură au fost cercetate
numai 33 şi din acestea 21 au prezentat urme de locuinţă, iar 12 au fost gropi
menajere. Din cele 38 puncte rămase necercetate s-a constatat, având în vedere
limitele petei de la suprafaţa arăturii, că cele mai multe dintre acestea sunt gropi
menajere.
În apropierea aşezării s-a descoperit şi o necropolă din aceeaşi perioadă.
Menţionăm prin analogii şi prin analiza materialelor descoperite, că aşezarea
geto-dacică şi necropola de la Turburea-Spahii se încadrează cronologic în
secolul III-II a. Chr, fiind prima de acest fel de pe raza judeţului Gorj.
În sprijinul ideii de atestare cronologică a geto-dacilor şi legat de îndeletnicirile
şi modul lor de viaţă, de preocupările militare trebuie să completăm informaţiile
pe care le avem în legătură cu vestigiile cetăţilor şi aşezărilor descoperite în zonă,
cu unele menţiuni legate de prelucrarea metalelor şi folosirea uneltelor agricole
de către geto-daci pe teritoriul judeţului Gorj. În această privinţă au reţinut atenţia
specialiştilor, cu mulţi ani în urmă, centrele miniere atestate în Gorj, cum sunt
cele din munţii învecinaţi satelor Bâlta, Schela-Poiana lui Mihai (către Buliga),
Baia de Fier şi Cătălinului, unde „se văd urme ale extragerii fierului şi aramei”
din timpul dacilor24, care au avut mare importanţă pentru dezvoltarea metalurgiei
în această parte a Daciei.
Un atelier de prelucrare a metalelor s-a descoperit în aşezarea geto-dacică de
la Socu-Bărbăteşti. Aici au fost descoperite două vetre platformă pe care s-au
găsit creuzete, bucăţi de zgură, cleşti, dornuri.25
23 V. Căpitanu, Principalele rezultate ale descoperirilor arheologice din aşezarea geto-dacică de
la Răcătău, Carpica, 1976, p. 63.
24 P. Gherghe, Așezări și cetăți geto-dacice, din Oltenia, Craiova, 1997.
25 I. Glodariu, E. Iaroslavschi, Civilizaţia fierului la daci, Cluj-Napoca, 1979, p. 59; V. A.
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Au fost descoperite de asemenea, arme defensive şi ofensive. Din prima
categorie amintim câteva fragmente de umbo de scut. O asemenea piesă a fost
găsită într-un mormânt descoperit la Bălava-Corneşti.26
Din categoria armelor ofensive amintim în primul rând lăncile. Ele au fost
găsite în mormântul de incineraţie din zona cetăţii dacice de la Teleşti-Vârţ în
necropola de la Teleşti-Drăgoieşti, în aşezarea şi necropola dacică de la TurbureaSpahii, în aşezarea de la Socu-Bărbăteşti şi în cetatea dacică de la Polovragi.
Vârfuri de săgeţi au fost descoperite numai în cetatea dacică de la Polovragi.27
Săbiile descoperite în zona Gorjului, ţinând seama de caracteristicile tehnice,
pot fi grupate în două categorii.
Prima categorie cuprinde sabiile lungi de 40-55 cm cu nituri-trei exemplare
fiind descoperite în mormintele de la Teleşti-Drăgoieşti.28
O altă sabie caracteristică Latène-ului mijlociu a fost descoperită la BălavaCorneşti şi este ornamentată pe ambele feţe cu mai multe rânduri de puncte
adâncite29. O altă spadă a mai fost descoperită la poalele cetăţii de la Vârţ și este
de tip gladius. Lungimea totală a piesei este de 64 cm. Pentru analogii amintim că
în cetatea de la Luncani-Piatra Roşie30 a fost descoperită o sabie asemănătoare.
A doua categorie cuprinde săbiile cu lamă cu profil lenticular. O asemenea
piesă, în stare fragmentară, cu mânerul distrus în totalitate a fost descoperită în
necropola geto-dacică de la Turburea-Spahii. Exemplare asemănătoare au mai
fost descoperite la Grădiştea Muncelului31.
Din categoria cuțitelor de luptă fac parte în primul rând descoperirile din
necropola de la Teleşti-Drăgoieşti32 (patru exemplare), care sunt de mărimi
diferite cu profilul lamei triunghiulare, ascuţite pe partea concavă şi prevăzute cu
limbă şi nituri pe mâner. Un alt cuţit cu vârful rupt a fost identificat în inventarul
mormântului de la Bălava-Corneşti (sec. II a. Chr.), care este prevăzut la mâner cu
trei orificii pentru nituri. Piesa este bine conservată şi are aproape toată lungimea
lamei, lângă muchie două şănţuiri longitudinale. Lungimea totală ajunge la 28
cm. Un cuțit curb (sica) foarte bine păstrat a fost descoperit în aşezarea dacică de
la Socu-Bărbăteşti. Piesa are o lungime totală de 28,8 cm.
Cuțitele de luptă au mai fost descoperite şi în cetatea dacică de la Polovragi33.
Analogii întâlnim la pumnalele de mărimi diferite descoperite la Căpâlna,Grădiştea
Anghelescu, Importanța zăcămintelor miniere în Gorj, “Jiul”, an I, nr. 3,1920, p. 27.
26 P. Gherghe, Cercetările arheologice din așezarea geto-dacică de la Socu-Bărbătești, Sesiunea
Națională de Rapoarte Arheologice, Timișoara, 1987.
27 D. Popescu, SCIV, XIV, 2, 1963, p. 409.
28 Fl. Marinescu, SMMIM, X, 1977, 9. 2.
29 Gh. Calotoiu, Litua, III, 1986, p. 11 și urm.
30 D. Popescu, SCIV, XIV, 2, 1963, p. 409
31 I. Glodariu, E. Iaroslavschi, op. cit., 1979, p. 59 și urm.
32 Ibidem, p. 141.
33 Fl. Marinescu, op. cit., p. 34
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Muncelului, Popeşti, Tilişca.34
Pentru a avea o imagine completă asupra echipamentului de luptă al dacilor,
amintim aici şi pintenii de fier. Aceştia au fost descoperiţi în cetăţile şi aşezările
de la Polovragi, Teleşti, Vârţ, Socu-Bărbăteşti şi Turburea-Spahii. În 2006 în
săpăturile arheologice preventive de la Socu-Bărbătești au fost descoperite un
pinten de fier, o râșniță și multe forme ceramice (Gh. Calotoiu).
Ţinând seama de echipamentul de luptă pe care îl aveau, unii dintre luptătorii
dacilor35 trebuie să amintim coiful şi cămaşa de zale. Asemenea piese au fost
identificate cu ani în urmă într-un mormânt de incineraţie la Poiana-Rovinari36,
descoperit în perioada interbelică de un localnic și publicat de C.S. NicolăescuPlopșor.
Din categoria uneltelor folosite în agricultură de geto-dacii, pe teritoriul
judeţului Gorj au fost descoperite în depozite coase dacice. Un asemenea depozit
compus din şapte coase dacice din fier a fost descoperit întâmplător cu mulți ani
în urmă de locuitorul Constantin Neamţu din satul Runcu, în 1953, la intrarea
într-o peşteră de pe Valea Sohodolului pe raza comunei Runcu în punctul „La
Bulboc”. Un gen asemănător de unelte agricole a fost semnalat şi în cadrul altor
descoperiri arheologice făcute pe raza judeţului Gorj, la Drobiţa şi Căpreni37.
Coasele de la Runcu au curbura lamei mai puţin accentuată, prezentând o
buclă înaintea tubului de înmănuşare, care are o formă conică şi este prevăzută cu
un orificiu pentru cui. Realizarea lor a fost făcută prin martelare. Lungimea totală
a coaselor variază de la 102 până la 122 cm.
Acest tip de coasă se aseamănă ca formă cu tipul II de coase după I.
Glodariu şi E. Iaroslavschi38 , cu menţiunea că exemplarele descoperite în
Gorj prezintă tub de înmănuşare spre deosebire de coasele de tipul II care sunt
prevăzute cu o limbă pentru fixare. Având însă în vedere asemănările şi faptul
că autorii amintiţi precizează existenţa numai a două tipuri de coase, cele de la
Runcu pot fi un al treilea tip care cuprind forme ce derivă din tipul II în ceea ce
priveşte forma lamei, iar limba de fixare fiind înlocuită cu tubul de înmănuşare de
formă conică. Aceste coase se află expuse în vitrinele expoziţiei permanente ale
Muzeului de Istorie şi Arheologie din Târgu-Jiu.
Depozitul de seceri de la Dobriţa şi Teleşti. Secerile sunt unelte agricole
cu o frecvenţă deosebită în cadrul săpăturilor arheologice, ele fiind semnalate
în descoperirile întâmplătoare făcute la Dobriţa şi Teleşti. Acestea fac parte
din fondul vechi al Muzeului Judeţean Gorj. Forma lor este relativ simplă; ele
prezintă o lamă - curbă, ascuţită la vârf fiind terminate la capătul opus printr-un
34 I. Berciu, Al. Popa, SCIV, XIV, 1963. p. 51.
35 Fl. Marinescu, op. cit., p. 23.
36 C. S. Nicolăescu-Plopșor, Dacia, VI-VIII, 1937-1940, p. 203 și urm.
37 Asemănări cu piesele de la Runcu sunt cele de la Căpreni care se află în colecţiile Muzeului
Olteniei.
38 I. Glodariu, E. Iaroslavschi, op. cit., p. 73-74 şi fig. 33/3, 5-7.
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cârlig de fixare perpendicular pe lamă. În apropierea cârligului secţiunea lamei
este dreptunghiulară, iar pe măsură ce ne depărtăm de cârligul de fixare, secţiunea
devine triunghiulară, acest lucru datorându-se operaţiei de ascuţire relativă
printr-o martelare atentă. Mânerul de lemn este ataşat secerei fie prin înfigerea
cârligului secerii în el şi legarea secerii de acesta cu o sfoară sau curea fie prin
baterea forţată a unei verigi, procedeu mai rar întâlnim. Lungimea secerilor este
cuprinsă între 35 − 54 cm, lăţimea lamei variind între 2,5-5,4 cm.
Din punct de vedere cronologic atât coasele de la Runcu, cât şi secerile de
la Dobriţa şi Teleşti le putem încadra ca aparţinând sec. I p. Chr. Descoperiri ale
unor seceri ce prezintă analogii cu exemplarele de la Dobriţa şi Teleşti au mai fost
făcute la Băiceni39, Bîtca Doamnei40, Căpâlna41, Covasna42, Costeşti43, GovoraSat44, Grădiştea Muncelului45, Lozna46, Popeşti47, Racu48, Tilişca49 şi Tinosu50.
Muzeul Judeţean Gorj posedă tipul primitiv de râşniţă caracteristic eneoliticului,
tip a cărui folosire o întâlnim până în a doua epocă a fierului. Cel mai vechi
exemplar de râşniţă descoperit în Gorj este cel de la Schela-Gornăcelu care este
datat într-un strat de cultură eneolitică.
În strânsă legătură cu evoluţia culturii plantelor, creşte şi dimensiunea
râşniţelor. În acest sens descoperirea făcută în aşezarea dacică de la SocuBărbăteşti, confirmă evoluţia dimensiunii acestui tip de uneltă. Cele două piese
ale exemplarului descoperite la Socu – Bărbăteşti sunt realizate din pietre de râu.
Frecătorul puţin albiat are o formă regulată, prezentând o lungime de 30 cm şi o
lăţime uniformă de 10 cm. Piatra stătătoare are de asemenea, o formă regulată cu
o lungime de 52 cm şi lăţimea de 20 cm prezentând o convexitate pronunţată atât
ca urmare a fasonării cât şi a folosirii îndelungate.
Aşa cum am arătat mai sus, tipul primitiv a avut o existenţă paralelă cu tipul
de râşniţă evoluat, tip apărut ca urmare a influenţei romane, influenţă mult mai
accentuată în sud-vestul Daciei. Tot în aşezarea dacică de la Socu-Bărbăteşti este
semnalată descoperirea unei râşniţe de tip evoluat. Stătătorul, vizibil albiat în urma
fasonării rocii de tip vulcanic, are un diametru, la bază, de 32 cm. Frecătorul şi
39 A. Laszlo, Arheologia Moldovei, VI, 1969, p. 75.
40 N. Gostar, Cetăţi dacice în Moldova, 1966, p. 20.
41 M. Macrea, I. Berciu, Dacia, NS, IX, 1965, p. 228.
42 Z. Szekely, SCIV, 23, 2, 1972, p. 208, fig. 10/1.
43 C. Daicoviciu, Materiale, VI, 1969, p. 335.
44 D. Popescu, Dacia, NS, VIII, 1964, p. 392, nr. 51.
45 C. Daicoviciu, SCIV, I, 1/1950, p. 146; III, 1952 mp. 300; IV, 1-2, 1953, p. 161; IV, 1955, p.
202.
46 Silvia Teodor, Dacia, NS, XXVI, 1980, p. 134, fig. 1; Silvia Teodor şi Paul Sadurschi, Depŏt
d΄outils en fer d΄epoque Laténe de Lozno dép. de Botoşani, „Inventaria arheologia“, Buc. 11,
1979, p. 71, fig. 4.
47 R. Vulpe, Materiale, III, 1957, p. 234; VIII, 1961, p. 332.
48 Z. Szekley, Aşezări getice, Materiale, IX, 1970, p. 305.
49 R. Vulpe, op. cit., p. 218.
50 N. Gostar, op. cit., p. 20, fig. 9.
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el fasonat atent, prezintă un orificiu median în formă de treflă, lateral prezentând
o adâncitură în care era fixată tija de lemn ce punea în mişcare râşniţa. Analogii
cu descoperirile de la Socu-Bărbăteşti întâlnim la Ocniţa51, Răcătău52, Grădiştea
Muncelului53, Poiana54 şi în general, în toate aşezările geto-dacice.
O altă categorie importantă a descoperirilor de unelte agricole o constituie,
fără îndoială, brăzdarele de plug. Unealtă importantă în cadrul muncilor agricole
practicate de comunităţile antice, brăzdarul de plug a adus, prin descoperirea lui,
un real progres în practicarea agriculturii.
În aşezarea dacică de la Socu-Bărbăteşti a fost descoperit un brăzdar de plug
așa cum menționam anterior realizat dintr-o bară masivă de fier cu o lungime de
24,2 cm şi lăţime maximă a lamei de 7 cm. Bara de fier masivă a fost aplatizată
şi lăţită la capătul care intră în pământ, prezentând pe partea activă o nervură
mediană. La capătul îngust brăzdarul prezintă un cârlig de fixare. În treimea
inferioară a lui, acolo unde brazda prezintă lăţimea maximă, brăzdarul este îndoit
atât pe axul longitudinal (determinându-se astfel o ridicare a vârfului în raportul
cu corpul lui, mărindu-se şi eficienţa practică a uneltei), cât şi cel transversal
dându-i brăzdarului un aspect asemănător cu al unei lopăţici. Vârful brăzdarului
se termină într-un triunghi cu un unghi foarte ascuţit. Brăzdarul era fixat pe o
talpă de lemn fie prin înfigerea cârligului în lemn sau prin ataşarea unei verigi
de prindere. Descoperiri cu analogii la brăzdarul de la Socu-Bărbăteşti putem
semnala la Bîtca Doamnei55, Cetăţeni56, Strîmbu57, Grădiştea Muncelului58,
Popeşti59, Tinosu 60 şi Ocniţa61.
Civilizația geto-dacilor în judeţul Gorj este demonstrată alături de cetăţi,
aşezări şi necropole cât şi de circulaţia monetară care se constituie într-o dovadă a
intensificării cantității de mărfuri şi a dezvoltării legăturilor comerciale ale getodacilor cu vecinii. În acest sens, trebuie menţionat că circulaţia monetară începe
cu monedele de argint macedonene emise de Filip al II-lea, care pe la sfârşitul
secolului III a. Chr vor fi imitate de către geto-daci.
Monede de tip Filip al II-lea au fost descoperite la Arcani (6 piese)62,
51 D. Berciu, Buridava, p. 67.
52 V. Capitanu, Cercetările arheologice în aşezarea geto-dacică de la Răcătău, MCA, a XV-a
sesiune de rapoarte București, 1983, p. 202.
53 I. H. Crişan, MI, nr. 1, 1980, p. 9.
54 R. Vulpe e alii, SCIV, I, 1951, p. 155.
55 N. Gostar, op. cit., p. 20, fig. 9.
56 D. V. Rosetti, SCIV, XI, 2, 1960, p. 392.
57 I. Glodariu, AMN, XII, 1975, p. 111, nr. 37.
58 D. V. Rosetti, op. cit., p. 393.
59 I. Berciu, Al. Popa, SCIV, XIV, 1963, p. 5; I. H. Crişan, Şt. Şi Com. Sibiu, 12, 1965, p. 214.
60 R. Vulpe, E. Vulpe, Dacia, I, 1924, p. 219, fig. 47/24, 48/9.
61 D. Berciu, op. cit., p. 32.
62 I. Winkler, SCS, Cluj, VI, 1965, 1-2, p. 74.
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Buzeşti-Crasna (3 piese)63, Petreştii de Sus, Tg. Cărbuneşti (o piesă)64, Rogojelu
(o piesă)65, Valea Deşului şi Timişeni66 (mai multe monede de diferite tipuri
aparţinând cronologic secolului III-II a. Chr), iar o monedă de tip „Ianus” datată
în secolul al II-lea a. Chr a fost descoperită la Polovragi.
Începând cu a doua jumătate a secolului al II - lea a. Chr. şi primul deceniu
al secolului următor se constată o intensificare deosebită a circulaţiei monetare,
atât în ceea ce priveşte moneda proprie cât şi cea străină. Monedele emise de
insula Thasos sau de oraşele Dyrrachium şi Apollonia sunt o dovadă a orientării
spre sud-vest a schimburilor comerciale efectuate de geto-daci.
Un tezaur de 6 tetradrahme emise de insula Thasos (datat în secolul al
II-lea a. Chr.) a fost descoperit întâmplător la Socu-Bărbăteşti. Monede emise de
oraşul Dyrrachium au fost descoperite la Căpreni ( două monede - una găsită întrun tezaur compuse din 128 denari romani republicani şi publicaţi de Octavian
Iliescu67, iar cea de-a doua a fost identificată într-un lot de 20 monede romane ce
proveneau din acelaşi tezaur, dar necunoscut de acelaşi autor). Ea este amintită
de Gh. Popilian, cu precizarea că a fost emisă de magistraţii Zoilos Zopirion68 şi
alta la Socu-Bărbăteşti69.
Monede emise de oraşul Apollonia sunt semnalate una la Polovragi,
în cetatea dacică70, iar cealaltă la Ţicleni, într-un tezaur de denari romani
republicani.71
În paralel cu monedele emise de insula Thasos şi oraşele Dyrrachium şi
Apollonia, pe întreg teritoriul Daciei se constată şi o intensificare a circulaţiei
monedelor proprii.
Cele 7 monede donate de un descendent al familiei Magheru din
Bucureşti sunt imitaţii târzii ale tetradrahmelor lui Filip al II-lea, specifice pentru
regiunea Oltenia, având ca loc de descoperire satul Cojani-Tg-Cărbuneşti. Ele
sunt în publicaţiile româneşti imitaţii de tip „Oltenia”, cunoscute în literatura de
specialitate sub numele de monede de tip Aninoasa - Dobreşti.72
Descrierea lor:
Avers - capul lui Zeus în profil, spre dreapta schematizat. Cununa este redată
prin patru ovale; în partea de deasupra se află două şiruri paralele de câte 10 şi
63 Ibidem, nr. 20; C. Preda, Monedele, p. 207.
64 C. Preda, Monedele, p. 281.
65 I. Winkler, op. cit., nr. 135.
66 O. Iliescu, SCN, II, 1958, p. 448-449.
67 Ibidem, nr. 8
68 Gh. Popilian, Drobeta, III, 1978, p. 33.
69 P. Gherghe. AO. SN, 1983, p. 58, fig. 13.
70 Fl. Marinescu, SMMIM, 4-5, 1971, p. 11-12.
71 Gh. Popilian, Un nou tezaur de monede romane republicane din Oltenia, Drobeta, III, 1978,
p. 44 și urm.
72 I. Winkler, Tipurile monetare ale daco-geţilor, AMN, VI, 1969, p. 83; C. Preda, Monedele
geto-dacilor, Bucureşti, 1973, p. 274.
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respectiv 16 globuri mici. Din amănuntele feţii se mai pot distinge: linia nasului,
ochiul, o globulă, iar în dreptul urechii o proeminenţă. Părul este redat prin liniuţe
scurte ce coboară pe o linie orizontală.
Revers - călăreţ cu calul la trap, spre dreapta. Călăreţul are corpul strâns,
aplecat, cu piciorul scos în evidenţă. Capul cu două şuviţe pe spate, o linie scurtă
la frunte, gura cu bărbia prelungă ca un bot de câine. Calul stilizat cu corpul
foarte lat, gâtul lung şi arcuit, botul în formă de cioc de raţă, iar coama redată
printr-un şir des de globule mici, picioarele subţiri, cu copite triunghiulare unite
printr-o linie cu un punct la mijloc.
Monedele descrise au greutatea cuprinsă între 13,63-14,02 g, ceea ce
indică o greutate destul de ridicată; diametrul măsoară între 25-27 mm. Atât
nominalul (valoarea), cât şi modulul pieselor îndreptăţesc încadrarea lor în grupa
Aninoasa.73 Aceste monede se apropie mult de emisiunile de tip Dobreşti.74
Această apropiere de stil se datorează uzurii ştanţelor.
În 1966 au fost achiziţionate de Institutul de Arheologie din Bucureşti 14
monede dacice, având aceeaşi provenienţă, menţionându-se ca loc de descoperire
tot oraşul Tg. Cărbuneşti, judeţul Gorj.75
Examinând cele două loturi de monede, unul donat de familia Magheru
la Muzeul de Istoriei al României şi altul la Institutul de Arheologie Bucureşti
rezultă ca multe dintre aceste piese, atât pe avers, cât şi pe revers au aceeaşi
descriere. Existenţa mai multor piese identice indică emiterea lor cu aceleaşi
ştanţe. De asemenea, între exemplarele celor două loturi nu există deosebiri în
privinţa modulului şi a nominalului. Toate acestea confirmă faptul că monedele
aflate în cele două loturi fac parte din acelaşi tezaur.
Atât stilul apropiat, cât şi existenţa unor monede subaerate (metalul
comun acoperit cu o pojghiţă grosieră de argint), pentru a se realiza economisirea
de metal preţios care se dezvoltă în monetăria dacică în faza ei târzie76, dovedesc
că aceste monede au fost emise în acelaşi timp şi de aceeaşi monetărie.
Stilul apropiat de grupa Dobreşti ne face să optăm pentru situaţia
monedelor în distanţa spre faza de sfârşit a emisiunilor de tip Aninoasa77. În acest
caz ele pot fi datate în a doua jumătate a secolului II a. Chr.
În concluzie, se poate spune că monedele existente în cele două loturi au
caractere stilistice şi de batere comune, ele formând un singur tezaur ce provine
din Cojani – Tg -Cărbuneşti, judeţul Gorj. Ele se adaugă celorlalte descoperiri
de acest gen care se află pe cursul mijlociu al Jiului şi al zonelor învecinate,
reprezentând monede folosite de comunitățile dacice din judeţul Gorj.
73 C. Preda, op. cit., p. 274-285.
74 Ibidem, p. 245.
75 B. Mitrea, SCIV, 21, 1970, 2, p. 236.
76 C. Preda, Istoria monedei în Dacia preromană, Buc, 1998, p. 167.
77 Carmen Maria Petolescu, Repertoriul numismatic al județului Gorj, CN, 6, 1990, p. 35 și
urm.
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În perioada interbelică, la Magherești-Săcelu78 s-au descoperit 16 monede,
dintre care sunt de tip Adâncata -Mânăstirea, cronologic aparţinând secolului II
a. Chr. şi 11 monede de tip Răduleşti-Hunedoara datate între 150 - 70 a. Chr.
Acest ultim tip de monede este caracteristic pentru monetăria târzie din zona
intracarpatică.
Tezaurul de la Săcelu aduce o serie de elemente noi la studiul monedelor
de tip Adâncata - Mânăstirea şi în special Răduleşti-Hunedoara, fiind primul cu
asemenea componenţă descoperit în Oltenia.
Al. Ştefulescu precizează în „Gorjul istoric și pitoresc” că monedele
dacice au fost descoperite la Vârţ şi Glodeni.
Studiul reprezintă o prezentare exhaustivă a lumii geto-dacice de pe teritoriul
actual al Gorjului. Au fost reliefate descoperiri de cetăți și așezări ale geto-dacilor
cu sistemele lor de fortificare. În cadrul așezărilor cercetate sunt prezentate
tipologia locuințelor, atelierelor și vetrelor. În aceste investigații arheologice au
fost descoperite artefacte de o importanță deosebită specifică dacilor: obiecte
din ceramică, piese metalice, podoabe. Este redată circulația monetară din zona
Gorjului, caracteristică pentru întreaga Dacie a secolelor al III-a. Chr – I p. Chr.
Cercetările arheologice din Gorj sunt rezultatele investigațiilor arheologice în
mai multe decenii a celor care au muncit în domeniul arheologic descoperindu-se
un patrimoniu al geto-dacilor bogat și concludent în vestigii79.

78 O. Stoica, Un tezaur de monede dacice de la Săcelu, Gorj, Buletinul Societății de numismatică
al României, (BSNR), LXX-LXXIV (1976-1980).
79 Gh. Calotoiu, Civilizaţii milenare în judeţul Gorj. Epoca bronzzului şi fierului, Tg-Jiu
2012
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Cavaleri incineraţi la
Hunedoara-Grădina Castelului (platou)
(jud. Hunedoara)
(campaniile anilor 2008-2009)
Cristian Roman
Sabin Adrian Luca

Cuvinte cheie: Latène, morminte de incinerație (cimitir), HunedoaraGrădina Castelului (Platou)
Rezumat: Săpăturile arheologice noi din punctul Grădina Castelului
continuă de aproape 20 de ani. Între descoperirile foarte importante din extremitatea
numită Platou se află și un cimitir important format din morminte de incinerație
aparținând unor cavaleri-războinici cu un inventar funerar specific epocii.
Acest articol continuă publicarea anterioară a contextelor arheologice
din acest important sector al stațiunii complexe de la Hunedoara-Grădina
Castelului (Platou) (Sîrbu et alii, 2006; Sîrbu et alii, 2007; Sîrbu et alii, 2007a),
noi aducând, în continuare, la cunoștința mediului științific, integral, descoperirile
ce rezultă din campaniile succesive de aici.
*
Campania anului 2008 s-a concentrat pe cercetarea integrală a secţiunii
S. XII (lungime 5 m, lățime 2 m), plasată spre est, în continuarea secţiunii S.
XI, în scopul surprinderii unor noi complexe pe latura de est a sitului. În urma
acestei campanii au fost făcute observaţii asupra stratigrafiei zonei estice a
acestui sector al sitului, fiind cercetat un mormânt de incineraţie aparţinând epocii
dacice. Celelalte materiale arheologice sunt reprezentative pentru Hallstattul
mijlociu (cultura Basarabi), Evul Mediu timpuriu, Evul Mediu târziu şi perioada
modernă.
Stratigrafia este foarte simplă și se înscrie în matricea cunoscută din anii
precedenți. În ceea ce priveşte mormântul cercetat (numerotat sub sigla C.73),
remarcăm faptul că oasele incinerate au fost depuse în două sectoare distincte,
învecinate, respectiv într-o cuvetă naturală (sector A, adâncimea 0,36-0,44 m),
peste un nivel subţire de pământ de culoare brun-cenuşie (limita dintre c.2, 3) şi
într-o alveolare (sector B), practicată în nivelul arheologic. În umplutura cuvetei
au fost descoperite fragmente ceramice atipice aparţinând, din punct de vedere
al caracteristicilor tehnologice, culturii Basarabi. Partea inferioară a alveolării
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pune în relief contactul dintre o spinare calcaroasă, uşor vizibilă în relief în urma
alterării geo-chimice şi zonele limitrofe carbonatice, mai puţin silicioase.
Depunerea a fost acoperită de un nivel de culoare negru-cenuşie, granulos, ce avea
în compoziţie fragmente mici şi mijlocii de dolomită sfărâmată, iar în sectorul A
au fost sesizate resturi de cărbune de lemn, pe nivelul resturilor osoase calcinate.
Inventarul acestui defunct era compus dintr-un un pumnal curb cu teacă (sector
B) şi o piesă metalică cu vârf îndoit în unghi drept, două fragmente de brățară,
o sulă, precum și un obiect tronconic realizat din gresie (sector A). Pumnalul
depus pe direcţia nord-sud avea mânerul deformat ritual şi era suprapus de
teacă. La limita dintre carourile 1 și 2, adâncimea 0,4 m, au fost descoperite
resturile unei paftale din fier. În S. XII, caroul 1, la adâncimea 0,29 m în afara
complexului C.73 și în vecinătatea complexului C.71, identificat în S XI, a fost
descoperită o monedă elenistică din argint (diametru 1,5 x 1,7 cm, grosime 1,5
mm, MCC – inv. 5222 – fig.1/9), emisă de Dyrrachium. Pe avers se observă
un vițel care se alăptează de la vacă, deasupra un vultur greu descifrabil, iar pe
revers motive florale. Starea de conservare este bună, piesa fiind puternic rulată
(DYRRACHIUM, MENIΣKOΣ / KAΛΛΩΝΟΣ, AR, drahmă, 2,33 g., 16,3
x 17,2 mm., Avers: [MENIΣKOΣ]; Revers: ΔΥ[Ρ/KAΛ/ΛΩ/Ν]ΟΣ; Ceka 322;
moneda face parte din ultima serie de emisiuni ale oraşului Dyrrachium; emisă la
începutul secolului I î.Chr.) (Ceka, 1972; numismat Claudiu Munteanu căruia îi
mulțumim și pe această cale).
Datare complex: începutul secolului I î.Chr.
Descrierea pieselor de inventar.
Pentru a putea fi identificată pe planul mormintelor poziţia exactă a
fiecărei piese, ele au fost numerotate cu o siglă conţinând numărul complexului
şi numărul curent al piesei, în cadrul inventarului complexului.
73.1. Fragment tablă bronz (lungime 1,2 cm, lățime 0,4 cm, grosime 0,1
cm; MCC – neinventariat).
73.2. Piesă tronconică (înălțime 3,5 cm, MCC – inv. 5223 – fig. 1/1),
realizată din gresie nisipoasă, de culoare cenușiu albicios, cu inserții (nervuri)
cenușii. Piesa prezintă un grad avansat de rulare mecanică, fiind ruptă din
vechime.
73.3. Instrument din fier (lungime 8,2 cm, MCC – inv. 5224 – fig. 1/5),
cu profil rectangular, cu un capăt subțiat și îndoit la 90°, iar celălalt rupt, ușor
plat. Piesa este deformată termic.
73.4. Pafta fragmentară de centură, din care au fost recuperate 3
fragmente, dintre care piesa cea mai bine păstrată (lungime păstrată 9,2 cm,
grosimea plăcii 1 mm, MCC – inv. 5227 – fig. 1/6), o reprezintă doar miezul
feros. Forma plăcii dispre cârlig este trapezoidală. Stare fragmentară; piesa este
ruptă la ambele capete. Pe două fragmente se păstrează rama de fier a paftalei.
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73.5. Fragment de brățară, realizat din argint, cu secțiunea rectangulară
(fig. 1/2). Capătul subțiat poate sugera terminația piesei. Piesa este deformată
termic.
73.6. Fragment de brățară, realizat din argint, cu secțiunea rectangulară
(fig. 1/3). Unul dintre capete prezintă urme de finisare. Piesa este deformată
termic, prezența unor pseudo-nodozități putând fi rezultatul acestui proces fizicochimic.
73.7. Vârf metalic (fier, lungime 5,3 cm, MCC – inv. 5228 – fig. 1/4), cu
secțiune rectangulară, având unul din capete ascuțit și subțiat, iar celălalt îngustat
în vederea fixării într-un suport, cel mai probabil, din material lemnos.
73.8. Teacă (lungime 18,2 cm, diametru buton 1,6 cm, MCC – inv. 5201
– fig. 1/7), de formă curbată, din care s-a păstrat doar partea feroasă realizată din
tablă cu grosimea de 2 mm. Marginile piesei sunt curbate spre interior și apropiate,
capătul fiind marcat de un buton sferic. Starea de conservare este foarte bună.
73.9. Pumnal din fier (lungime totală 34,9 cm, lungime mâner 13,1 cm,
lungime nit 2,6 cm, diametru maxim manșon 3,2 cm, diametru plăcii ovale de
la capătul mânerului 2,7 cm, MCC – inv. 5200 – fig. 1/8), cu lama curbată, cu
secțiunea triunghiulară, prevăzută cu șanț (canal de scurgere a sângelui), lângă
muchie. Un manșon cu rol de gardă desparte lama de mâner. Garda este decorată
cu 3 șănțuiri, situate la mijlocul acestui element. Plăselele erau prinse cu 3
nituri, dintre care cel păstrat are capătul decorat cu un motiv cruciform. Capătul
mânerului este fixat într-o placă ovală, ce sprijină un inel oval decorat cu șănțuiri
paralele, puțin profunde, egal distanțate. Lama piesei are zona centrală decorată,
prin ștanțare, cu 5 ornamente circulare, compuse din două perechi de cercuri,
având în centru un punct, ce sunt legate printr-un alt cerc, plasat între ele. Un
aspect important este reprezentat de îndoirea rituală a mânerului, înspre interiorul
pumnalului. Starea de conservare a piesei este foarte bună.
*
În campania anului 2009 s-a vizat cercetarea integrală a secţiunilor S.
XIII (14 mp) şi S. XIV (14 mp), plasată spre est, paralel cu secţiunile S. XI şi S.
XII, cercetate în campaniile 2007, 2008, în scopul surprinderii unor noi complexe
pe latura de E a sitului. În urma acestei campanii au fost făcute observaţii asupra
stratigrafiei zonei estice a acestui sector al sitului, fiind cercetate două morminte
de incineraţie aparţinând epocii dacice şi o depunere cu vas. Celelalte materiale
arheologice, restrânse cantitativ, sunt reprezentative pentru Hallstattul mijlociu
(cultura Basarabi), Evul Mediu târziu şi perioada modernă.
Descrierea complexelor
C.74. În ceea ce priveşte mormântul de incineraţie, numerotat sub sigla
C.74, acesta a fost în identificat în S. XIII, caroul 4, adâncimea 0,42-0,45 m, în
S. XIV, caroul 1, adâncimea 0,35 m precum şi în martorul dintre aceste două
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secţiuni. În funcţie de depunerea inventarului funerar, s-au putut efectua câteva
observaţii, relevante privind planimetria internă a complexului şi a scenariului
de constituire al acestuia. Atât piesele metalice, cele din sticlă, cât şi oasele
defunctului/defuncţilor, au fost depuse pe o suprafaţă atent pregătită (îndreptată),
fiind sesizate două zone (grupări) distincte de depunere. Pe latura vestică a
caroului 4 (S. XIII), adâncimea 0,43-0,45 m, alături de oase mărunte de animale,
au fost descoperite o placă subţire de bronz (fragmentară), o fibulă, o altă fibulă
(fragmentară), un ac de bronz, o bară de bronz (fragmentară), o brăţară de bronz
(fragmentară), toate aceste obiecte constituindu-se în gruparea 1.
Pe latura estică a caroului 4 şi în cuprinsul martorului, adâncimea 0,420,45 m, (zonă ce corespunde concentraţiei spaţiale maxime a pieselor), a fost
descoperită următoarea asociere de artefacte (gruparea 2): verigă de fier, două
aplici de bronz, mărgea, ac de bronz, pafta (din fier) cu placă decorată de bronz,
tijă bronz (fragmentară), suprapusă direct de următoarele piese: vârf de fier, cu
mâner de bronz, un pandantiv-cui, brăţară de bronz (fragmentară), brăţară de bronz
(fragment), resturi obrăzar (3 fragmente), o mărgea de sticlă cu „ochi”, o mărgea
de sticlă cu „ochi”, de culoare închisă, (deja fisurată în momentul descoperirii),
o fibulă de bronz, masivă, o verigă de bronz, o piesă fier (fragmentară), o brăţară
cu nodozităţi (?) (fragmentară). Corespunzător adâncimii de 0,42 m, caroul
1, au fost identificare o serie de piese: piesă bronz, agăţătoare (?), lamă scurtă
cuţit (?) de fier, accesoriu cataramă, pandantiv-cui de argint. Această din urmă
piesă nu a fost identificată in situ fiind asociată cu materiale ceramice de epocă
modernă (secol XVII). Tuturor adâncimilor indicate mai sus, le corespunde
prezenţa numeroaselor resturi osteologice puternic incinerate, mărunte, cea mai
mare concentraţie a acestora fiind localizată în cuprinsul martorului dintre S.
XIII şi S. XIV. Între resturile incinerate au fost descoperite foarte puţine resturi
mărunte de cărbune de lemn. Remarcăm faptul că piesele de inventar enumerate
mai sus, precum şi resturile incinerate, au fost acoperite cu un nivel de culoare
cenuşiu închis, cu grosimea variind între 0,10-0,20 m, cu piatră de dimensiuni
mici. Acest nivel de amenajare, care conţine relativ mult material ceramic foarte
fragmentar aparţinând culturii Basarabi şi oase nearse de animale, este suprapus
de un nivel consistent format din blocuri mari din calcar dolomitic (etapa finală a
amenajării), intervenţie care acoperă în totalitate inventarul funerar şi zonele din
imediata vecinătate a acestuia. Structura de piatră, coboară spre nord, urmând
în acelaşi timp panta descrisă de creasta dolomitică din acest micro-sector al
sitului, precum şi de inventarul complexului. Conturul acestei amenajări este uşor
oval, sesizându-se o atenţie specială privind aşezarea blocurilor de piatră. După
demontarea inventarului complexului, sub acesta, până pe stânca nativă, a fost
excavat un nivel subţire (culoare cenuşie închisă, granulos ca aspect, cu puţină
piatră), aparţinând culturii Basarabi. Acest aspect este completat de observaţiile
din secţiunea S. XIV, conform cărora acest nivel cu materiale Basarabi şi rare
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fragmente ceramice de epoca bronzului, are la bază o lentilă subţire, rezultată în
urma dezagregării calcarului.
Datare complex: a doua jumătate a secolului I î.Chr – prima jumătate a
sec. I d.Chr.
Descrierea pieselor de inventar.
74.1. Fragment brăţară bronz (MCC – A. 5284a – fig. 2/1), secţiune
rectangulară, cu muchiile uşor rotunjite. Afectată termic.
74.2. Fragment brăţară (?) bronz (MCC – A. 5284a – fig. 2/2), puternic
deformată termic.
74.3a. Fragmente verigi bronz (MCC – A. 5259a, 5259b – fig. 2/3),
secţiune circulară. Afectate termic.
74.3b. Fragmente brăţară/brăţări bronz (MCC – A. 5259c, 5259d, 5259e
– fig. 2/4, 5, 7), puternic afectate termic.
74.4. Fragment tijă bronz, cu secţiunea circulară (fig. 2/8). Afectată
termic.
74.5. Fragment brăţară bronz, afectată termic (fig. 2/6).
74.6. Mărgea sticlă (diametru 7 mm, diametru interior 2,5 mm, MCC – A.
5276 – fig. 2/11), de culoare cenuşiu-albicios, semiopacă.
74.7. Tijă fragmentară fier (MCC – A. 5283a – fig. 2/12), cu secţiune
ovală, deteriorată de foc.
74.8. Verigă fier (diametru 1,9 cm, MCC – A. 5283 – fig. 2/13), cu secţiune
circulară.
74.9. Verigă fier (lungime 7 cm, MCC – A. 5264), secţiune rectangulară.
74.10. Cârlig din fier, fragmentar (lungime 2,8 cm, MCC – A. 5270 – fig.
2/14), cu secţiune ovală.
74.11. Fragment resort cu 8 spire realizat din argint (lungime 2,1 cm, MCC
– A. 5262 – fig. 3/3). Obiectul prezintă urmele unei puternice arderi secundare.
74.12. Pandantiv din argint (lungime 4,1 cm, MCC – A. 5267 – fig. 3/4),
realizat prin combinarea tehnicilor turnării şi ciocănirii. Are forma unui cui, iar
spre capătul îngroşat prezintă o urechiuşă circulară, urmare a îndoirii firului, fir
ce continuă cu 2 spire în bandă pe corpul piesei.
74.13. Pandantiv din argint (lungime 4,2 cm, MCC – A. 5269 – fig. 3/5),
realizat prin combinarea tehnicilor turnării şi ciocănirii. Are forma unui cui, iar
spre capătul îngroşat prezintă o urechiuşă circulară, urmare a îndoirii firului, fir ce
continuă cu 2 spire în bandă pe corpul piesei. Ambele pandantive poartă urmele
unei arderi secundare.
74.14. Fibulă din argint (lungime 3,8 cm, lungime arc 3,5 cm, MCC – A.
5280 – fig. 3/6), cu corpul profilat, cu resort mare bilateral, format din 26 spire
(13+13) şi coardă exterioară înfăşurată de arc; arcul este de formă triunghiulară,
lăţit spre resort. Port-agrafa este trapezoidală, îndoită sub forma unei teci. Acul
(diametru fir 2 mm) este întreg.
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74.15. Fibulă din bronz (lungime 6,9 cm, lungime arc 1 cm, MCC – A.
5266 – fig. 3/7), cu resort bilateral, format din 4 spire (2+2) şi coardă interioară;
arcul este simplu, de formă ovală. Port-agrafa este triunghiulară. În momentul
descoperirii, acul (diametru fir 2-2,5 mm) avea jumătatea inferioară desprinsă
din vechime, fiind ulterior restaurat în laborator. Arcul este decorat cu 2 şiruri de
impresiuni.
74.16. Verigă din fier (2,7 cm diametru, 0,8 cm diametru orificiu, MCC –
A. 5261 – fig. 2/10), masivă, rectangulară în secțiune.
74.17. Aplică cruciformă din bronz (1,5 x 1,5 cm, MCC – A. 5282 – fig.
3/2). Niturile de prindere s-au rupt și desprins din vechime.
74.18. Aplică din bronz (1,05 cm lung, 0,9 cm lățime, MCC – A. 5258 –
fig. 3/1), de formă dreptunghiulară. Realizată din tablă subțire, decorată în tehnica
au repoussé, ornamentele constând dintr-un șir de proeminențe dispuse pe două
margini ale piesei. Piesa este puternic deteriorată, anumite părți fiind rupte din
vechime. Mijlocul piesei prezintă o perforație circulară. Starea de conservare este
precară.
74.19. Pafta fragmentară (lungime păstrată 6 cm, lățime păstrată 4,9 cm,
MCC – A. 5256 – fig. 3/8), din fier, placată cu foaie ornamentală din bronz,
decorată în tehnica au repoussé cu nervuri paralele (numărul acestora nu poate fi
precizat având în vedere starea fragmentară a piesei) și semicercuri duble. Niturile
de fier leagă toate plăcile componente ale piesei. Puternic afectată termic.
74.20. Pafta fragmentară (lungime păstrată 18,4 cm, lățime maximă 5,4
cm, MCC – A. 5257 cm – fig. 3/9), din fier, placată cu foaie ornamentală din
bronz, decorată în tehnica au repoussé cu nervuri paralele dispuse transversal
față de axul plăcii ce cuprind benzi striate și semicercuri duble, dispuse în arcadă.
Balamaua și cârligul sunt rupte din vechime. Puternic afectată termic.
C.75. Observaţiile de stratigrafie generală efectuate o dată cu cercetarea
complexului 74 sunt valabile şi pentru sectorul de sit ocupat de S. XIV. Al
doilea mormânt de incineraţie, descoperit în anul 2009, numerotat sub sigla
C.75, a fost cercetat în S. XIV, caroul 3, adâncimea 0,27 m (partea superioară
a recipientelor ceramice), celelalte adâncimi variind între 0,29-0,34 m. Zona
depunerilor resturilor cinerare şi a inventarului, a fost precedată de o îndreptare
a terenului. Inventarul, identificat la 0,29-0,34 m, grupat în jurul vasului cu
capac și închizând resturile osteologice, a fost compus din următoarele piese:
mărgea de bronz, piesă de fier-străpungător, sulă (?), piesă de fier, cilindrică,
arc fibulă (fragment)?, obiect fragmentar fier, aplică bronz, fibulă bronz, obiect
bronz, fragmente obrăzar, precum şi din resturi osoase puternic incinerate, care
înaintează şi sub profilul sudic al S. XIV. La adâncimea de 0,30 m, la nivelul
structurii de piatră care închidea depunerile, a fost surprinsă o lentilă circulară
(40 cm diametru), formată din praf de zgură (?), în amestec cu oase incinerate
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(nu beneficiem, la această dată, de rezultatele unor investigaţii fizico-chimice
pentru aceste piese). Inventarul este completat de un vas de ofrandă, reprezentată
de un recipient piriform, modelat cu mâna, cu două şiruri de butoni, atât deasupra
cât şi deasupra diametrului maxim al acestuia, acoperit de un capac, respectiv o
strachină, depusă cu gura în jos. Fundul vasului piriform 0,47 m, capacul 0,27 m.
În imediata vecinătate a vasului cu capac, au fost descoperite atât oase calcinate
şi resturi de cărbune de lemn, slab conservate. Ca şi în cazul complexului descris
anterior, complexul C. 75 a fost acoperit de un nivel consistent de piatră de
dimensiuni medii şi mari, alcătuind o moviliţă de mici dimensiuni (axa est-vest
1,90 m).
Datare complex: secol II î.Chr.
Descrierea pieselor de inventar.
75.1. Tijă din fier (lungime păstrată 4,1 cm, MCC – A. 5264 – fig. 4/1),
secțiune rectangulară.
75.2. Mărgea din bronz (diametru 1,1 cm, diametru interior 3,5 mm,
MCC – A. 5257 – fig. 4/3).
75.3. Fragment resort cu 11 spire realizat din argint (lungime 2,6 cm,
MCC – A. 5285 – fig. 4/4).
75.4. Fragment obrăzar din bronz (MCC – A. 5260, 5263 – fig. 4/5).
Capătul piesei spre exterior este subțiată. Piesa este deformată termic.
75.5. Fragment picior de fibulă, realizat din bronz (lungime păstrată 5,6
cm, MCC – A. 5274 – Fig. 4/7). Piciorul are aspectul unui manșon lățit, realizat
prin lățirea extremității acestuia. Fragmentul prezintă un nod de mici dimensiuni,
nedecorat, dublat de 5 profilaturi ornamentate prin incizii superficiale.
75.6. Fibulă din bronz (lungime 3,9 cm, lungime resort 1,6 cm, MCC
– A. 5273 – fig. 4/8), de tip Dux, cu resort bilateral, format din 6 spire (3+3)
şi coardă exterioară; arcul este puternic profilat (boltit) iar piciorul întors pe
deasupra arcului. Acul (diametru fir 2 mm) este fragmentar.
75.7. Verigă din bronz (MCC – A. 5273 – fig. 4/6), cu secțiune semicirculară,
descoperită lângă fibula de tip Dux.
75.8. Ac de fier, fragmentar, cu secţiune ovală (fig. 4/2).
75.9. Aplică din bronz (MCC – A. 5278 – fig. 4/9), de formă aproximativ
pătrată (1,2 x 1,15 cm). Realizată din tablă subțire, decorată în tehnica au repoussé,
ornamentele constând dintr-un șir de proeminențe dispuse pe marginea piesei,
formând un chenar ce înconjoară un motiv cruciform. Una dintre margini este
ruptă din vechime. Mijlocul piesei are o perforație circulară. Starea de conservare
este bună.
Analiza inventarului funerar
Anterior, problematica mormintelor de războinici de la HunedoaraGrădina Castelului (Platou) (reflectată prin complexele 12, 70, 71) a fost tratată
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in extenso (contextul arheologic, analiza comparativă a descoperirilor, perspectiva
antropologică, analiza paleozoologică), în demersul înțelegerii complexelor
fenomene de ordin funerar în care a fost implicată și comunitatea dacică de aici
(Sîrbu et alii., 2007a; Rustoiu, 2002, 25-40 (sinteza descoperirilor de tip PadeaPanaghiurski Kolonii din Valea Mureşului)). Structural, inventarul descoperit în
cele trei morminte, în completarea descoperirilor anterioare, este compus din arme
ofensive (cuțit curb), defensive (fragmente din obrăzarul unui coif), accesorii de
vestimentație (fibule, paftale, brățări, aplici), podoabe și altele (verigi, piese a
căror utilitate ne este necunoscută). Unele categorii de obiecte (ceramică, piese
de harnașament) nu fac parte dintre obiectele descoperite anterior.
Cuțitul curb, în asociere cu teaca, își găsește numeroase analogii atât la
sud de Dunăre, cât mai ales în Oltenia și Transilvania, enumerarea punctelor cu
descoperiri fiind obositoare și plictisitoare. Importanța noilor descoperiri de la
Hunedoara-Grădina Castelului (Platou) rezidă în faptul că aceste artefacte au
fost descoperite în context arheologic sigur și corelat cu alte categorii de obiecte,
unele cu cronologie restrânsă. Cele mai apropiate analogii pentru piesa de la
Hunedoara provin de la Hunedoara (Sîrbu et alii., 2007a, fig. 8, 11), Blandiana
(Ciugudean, 1980, 425-426, fig. 2/1-2), Călan (Rustoiu et alii., 2001-2002, 123,
fig. 6/2) și Cugir (Crișan, 1993, fig. 11), exclusiv din contexte funerare.
Dintre paftalele descoperite, doar cea din complexul 74 poate fi atribuită
tipului I, după ordonarea propusă de Mircea Babeș (Babeş, 1983), celelalte
fragmente de paftale din complexele 74 și 75 având o importanță redusă la tipul
și numărul de asocieri, lipsindu-le sistemul de închidere pe baza căruia au fost
încadrate tipologic (Babeș, 1983, 199-200, 211). Prezenţa paftalei fragmentare
în C. 73 asigură datarea întregului complex până în prima jumătate a secolului I
î.Chr. (Babeş, 1983, 214).
În cazul noilor descoperiri din cadrul necropolei de la HunedoaraGrădina Castelului (Platou), asocierea paftalelor cu alte tipuri de piese de metal,
cu o evoluție cronologică mai bine precizată (fibule, aplici), oferă o imagine
reală, detaliată a perioadei de timp în care aceste artefacte au fost utilizate. Dacă
pentru evoluția cronologică a paftalelor descoperite pe teritoriul românesc, se
admite intervalul dintre a doua jumătate a sec. II î.Chr.- sec. I d.Chr., în cazul
Hunedoarei, asocierea cu fibula din argint (fig. 3/6), fibula din bronz (fig. 3/7) și
aplica cruciformă (fig. 3/2) restrânge datarea acestei piese la intervalul dintre a
doua jumătate a secolului I î.Chr și prima jumătate a sec. I d.Chr.
În cazul complexelor 74, 75, prezența fibulelor oferă repere cronologice
concludente. Pentru complexul 74, fibula din argint (fig. 3/6), aparține tipului 10b
Rustoiu (Rustoiu, 1997, 42-44), respectiv intervalului cuprins sfârșitul secolului
I î.Chr – jumătatea/al treilea sfert al secolului I d.Chr. Analogiile acestor piese
acoperă un întins teritoriu, printre cele mai recente descoperiri fiind și piesa de
la Ardeu-Cetățuie (Ferencz, 2006, pl. IV/1, 2). Fibula din bronz (fig. 3/7), se
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încadrează în tipul 13 Rustoiu (Rustoiu, 1997, 46), respectiv în intervalul cuprins
între a doua jumătate a secolului I î. Chr-începutul secolului I d. Chr. Analogiile
acestor piese sunt relativ puține și se regăsesc în special în cetăți (Divici, Căpâlna)
(Rustoiu, 1997, 46).
O altă categorie de piese, fără descoperiri anterioare la Hunedoara, este
reprezentată de pandantivele-cui. Pandantivele-cui din argint din cadrul aceluiași
complex (fig. 3/4, 5), cunosc o relativ largă răspândire în spațiu, cronologia
acestora fiind cuprinsă între sfârșitul secolului I î.Chr – începutul secolului I d.Chr.
(Rustoiu, 1996, 123-124), după apariția sintezei privind metalurgia bronzului la
daci, fiind publicat/rediscutat un număr redus de piese, care confirmă cronologia
propusă de istoricul clujean. Una dintre discuțiile privind cronologia acestui
artefact, purtată cu prilejul rediscutării rolului și locului tezaurului de la Cerbăl
în cadrul tezaurelor dacice (Luca, 1999, 67-75), relevă asocierile acestui obiect
(contexte funerare, tezaure), precum şi cronologia acestuia.
Cele trei complexe funerare, precum şi materialele arheologice introduse
de noi în circuitul ştiinţific, completează credem substanţial imaginea de ansamblu
a cimitirului de la Hunedoara-Grădina Castelului (Platou), cu implicaţii majore
în ceea ce priveşte studiul elitelor dacice în sud-vestul Transilvaniei.
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Plan 1. Hunedoara-Grădina Castelului (Platou). Planul general cu amplasarea complexelor
73-75.
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Plan 2. Hunedoara-Grădina Castelului (Platou). Sec܊iunea XII/2008. Complexul 73 cu
amplasarea pieselor

Plan 3. Hunedoara-Grădina Castelului (Platou). Sec܊iunea XII/2008. Localizarea monedei
elenistice

Plan 4. Hunedoara-Grădina Castelului (Platou). Sec܊iunile XIII, XIV/2009. Amplasarea
pieselor din complexele 74 (S XIII) ܈i 75 (SXIV).
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Plan 5. Hunedoara-Grădina Castelului (Platou). Sec܊iunile XIII - XIV/2009. Detaliu
privind amplasarea pieselor din complexul 74 (S XIII - S XIV).

Plan 6. Hunedoara-Grădina Castelului (Platou). Sec܊iunea XIV/2009. Detaliu privind
amplasarea pieselor din complexul 75.
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Figura 1. Hunedoara-Grădina Castelului (Platou).Complexul 73 úi moneda izolată
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Figura 2. Hunedoara-Grădina Castelului (Platou).Complexul 74
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Figura 3. Hunedoara-Grădina Castelului (Platou).Complexul 74
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Figura 4. Hunedoara-Grădina Castelului (Platou).Complexul 75
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Figura 5. Hunedoara-Grădina Castelului (Platou).Complexul 75 (vasul piriform)
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Figura 6. Hunedoara-Grădina Castelului (Platou).Complexul 75 (vasul capac)
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Nume dacice de plante medicinale atestate
Ion Mocioi

Abiana1 → afiana, „mac“ (Papaver somniferum L). Numele este păstrat la românii din
Macedonia: afion. Se folosește în medicina populară pentru somnul copiilor și, la adulți, contra
durerilor de hernie.
Adila, azila2 → neghina (Agrostena githago L) „zâzanie“, plantă anuală din familia
cariofilaceelor, înaltă (40 – 70 cm) cu tulpina și frunzele păroase, răspândită în culturile de cereale,
folosită în medicina populară contra diareii;
•

negel, „negariță“ (Chelidonium majus);

•

zârna (solanum nigrum);

Aniarsexe → grașiță (Portulaca oleracea) „iarbă grasă“, cu tulpina întinsă pe pământ, cu frunze
cărnoase, lucioase și flori galbene senile; tulpinile ei tinere având proprietăți antiscorbutice, se
consumă ca salată3
Amolusta → samulastră, samuraslă („care răsare de la sine“), samorsală (Alium Cepa L)
„ceapă“ (care răsare din bulbul rămas de anul trecut în pământ)1, care se folosește în medicina
1

Se află în lista lui Ps. Apuleius. A fost considerat de origine latină (I.I. Russu) sau daco-tracă (Decev).
Numele se află în lista lui Apuleius, greșit considerată „herba dracontea“.
3
Se află în lista lui Dioscoride, III, 153; considerat traco-dac (Decev). Rădăcina numelui i.e. *k`eko „plantă verde
comestibilă“. Vezi și v. ind. çaka „legumă și lit. Šekas „iarbă verde“. (Propunerea făcută pentru numele sparcetă este greșită,
precum și baltacină).
2
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populară pentru vindecarea de bătături, bube, indigestii și boli lumești2, cât și pentru a vindeca „apa“
(o boală) la cai3.
Aprus sau apropria, arpopria → stânjenelul puturos (Iris pumila)4, plantă expectorantă.
Asa → potbal (Tussilago farfara L.), plantă erbacee, din familia compozitelor, cu rizom cărnos
și flori galbene, folosită în medicina populară pentru afecțiuni pulmonare, tuse, dureri de cap, febră
tifoidă, cât și în medicina populară veterinară5. Este folosită ca: antiasmatică, anti TBC, calmantă,
expectorantă.
Aurumeti6 → avrămească (Gratiola officinalis), plantă erbacee din familia scrofulariaceelor, cu
flori albe sau roz, puternic otrăvitoare – numită și „veninariță“, folosită ca plantă medicinală.
Bitumen7 → bibornic (Veronica beccabrunga L.), plantă erbacee din familia scrofulariaceelor,
înaltă, cu frunze opuse, flori albastre dispuse în racem și fructul o capsulă, folosită în medicina
populară contra „neputinței la urinare“, a hidropiziei și la curățirea sângelui; fiartă în lapte se pune la
răni; se dă și contra umflăturilor la vite.
Blis8 → vinețea (Centaurea cyanus L.) „albastru, albăstriță“, plantă erbacee din familia
compozitelor, cu flori albastre, care crește prin culturi de cereale; folosită în medicina populară
pentru infuzii indicate în bolile de ochi; talpa gâștii.
Briza9 → vrisa (Secale cereale L.) „secera“, nume păstrat de românii din Macedonia; folosit și
de greci (un fel de grâu sau de secară – vrisá). Planta se folosește în medicina populară veterinară, ca
antiseptic și astringent. Românii din Carașov numesc cu rui sau ruj planta scumpie (Cotinus
coggygria L.), ceea ce în latină era rhus. Numele briza se păstrează la alte popoare în denumirea
plantei parasin (Briza media L.) „tremurătoare“ și a vântului maritim briză.
Boudathala10 sau budalla → limba boului (Anchusa officinalis L._ „miruță“, plantă erbacee din
familia boriginaceelor, cu frunze aspru-păroase și cu flori violacee-albastre. Are proprietăți
emoliante, sudorifice și diuretice și se folosește în medicina populară, fiartă în vin, împotriva
guturaiului, bronșitei, retenției urinare și iritațiilor rinichilor, precum și contra rujeolei și scarlatinei.
Calamindar11 → mentă neagră (Mentha piperita L.) „izmă“, plantă erbacee, perenă, din familia
labiatelor, cu frunze opuse, cu flori mici, roșu-violet, care crește prin locuri cu umezeală. Se folosesc
frunzele, care au un ulei eteric (menthol), în infuzii pentru dureri de stomac, ca dezinfectant și
întăritor. I se mai spune: mintă sură, mintă neagră, gnintă și izmă bună.
Caropithla12 → garofiță (Dianthus superbus L.) „garofiță de munte; buruiană de germe; ignele“,
plantă perenă din familia cariofilaceelor, cu frunze lancealate și flori albe sau roz, cu peri purpurii,
1

Din lista lui. Ps. Apuleius. Numele a fost considerat latin (Decev).
Butuă, V., Botanique en Nerej (…), Inst. De Soc. Sociales de Roumaine, 1943.
3
Gorovei, A.; Lupulescu, M., Botanica Poporului Român, Fălticeni, 1915; a fost propusă și mușețelul, pentru care nu
optăm.
4
Din lista lui Ps. Apuleius. Nume considerat dacă-trac (Decev). Posibilă rădăcina i.e. *abhr-, „puternic; vehement“, sc. WP,
I, pp. 177-178. A fost propusă și iedera (Hedera helix) cunoscută ca „iarba zânelor“.
5
Vezi Dioscoride, III, 112 – plantă folosită de bessi.
6
În lista Ps. Apuleius. Nume considerat latin (Decev).
7
În lista Ps. Apuleius. Nume considerat latin (Decev).
8
Vezi Dioscoride, II, 117. Propusă planta Știr – Amaranthus retroflexus (de I.I. Russu) și talpa gâștii.
9
Cunsocut de Galen, I, 13. Împrumutat de la români, de maghiari: ros, rozs, de germani: roggen și de ruși: roj, pentru
denumirea aceleiași plante.
10
Nume cunoscut de Pseudo Apuleius și de Dioscoride – IV, 126. Explicat de Decev ca daco-tracic: budalla, din Bodi „bou“
și –tha „limbă. În latină: lingua bovum, în tracă: gudalla, în lituaniană: gu-das etc. – Vezi: Hașdeu, B.P., Studii de
lingvistică și filologie, Ed. Minerva, București, 1988, vol . I, p. 207. În i.e. *bhudh- „treaz“ și *-thla „instrument“. În
sanscrită: dalla „frunză, foaie“. În dialectele celtice: dalen, delen, delien, duillen „foaie“.
11
Nume dacic de plantă descoperit de I.I. Russu, neprecizat corect.
12
Nume de plantă dacic cunoscută de Dioscoride – IV, 131. Presupus ca traco-dac, de Decev. Recunoscut greșit de I.I.
Russu: viță sălbatică. Este „garoafa“ recunoscută de greci. I se mai spune: carafilă, caranfil, garoafle. Se recunoaște rădăcina
i.e. *kar- „a lăuda“ – vezi WP, I, p. 353. Se regăsește în germană: Garten-, în franceză: giroflée, în engleză: carnation.
2

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

165
plăcut mirositoare, din zona de munte, folosită de medicina populară contra „temperaturii“ și contra
„frigurilor“ (germe).
Cercer1 → gențiană (Gentiana lutea L.) „ghințură“, plantă erbacee din genul Gentiasna, familia
gențianaceelor, cu flori mari, albastre și galbene, care crește în zona de munte, înaltă, importantă
plantă medicinală, acum ocrotită de lege.
Chordela2 → șoldină (Lycopodium selago L.) „șerpariță, șopârliță“, plantă folosită în popor la
spălat pe cap pentru împiedicarea căderii părului, precum și ca insecticid; șoldină (Sedum acre L.),
folosită pentru creșterea părului și în boli de urechi și ca vermifug (la „trânji“).
Cinouboila3 → cimbru (Satureja hortensis L.) „cimbur; șimboră“, plantă cultivată,
condimentată, din familia labiatelor, cu frunze aromate, folosite drept condiment și ca plantă
medicinală pentru dureri de dinți și de stomac.
Coadama4 coalama → coada șoricelului (Achillea millefolium L.) „coada șoricelului“, plantă
erbacee perenă din familia compozitelor, cu frunze păroase și flori albe, roz sau roșietice, dispuse în
inflorescențe, care este plantă medicinală veche, cu multe întrebuințări – contra astmului / nădufului,
durerilor de stomac, cât și pentru răni, tăieturi ș.a.;
→ coarna (Cornus mas L.) „corn“, arbust din familia cornaceelor, cu frunze opuse, flori galbene
înainte de înfrunzire și fructe drupe roșii comestibile – care întăresc organismul și însănătoșesc și
liniștesc sistemul digestiv.
Coicolida5, cocodila → cocodâr (Rosa canina L.) „măceș; răsură“, plantă spontană din familia
rozaceelor, cu frunze penat-compuse, cu flori albe, roz sau galbene și cu fructe mici roșii – folosite
în medicina populară pentru cei bogat în vitamine, dezinfectant al pleoapelor, al stomacului și
întăritor al tuturor organelor interne.
Cotiata6 → iarba pisicii (Valeriana officinalis L.) „valeriană; odolean“, plantă erbacee, perenă,
din familia valerianaceelor, cu flori liliachii sau albe; rizomii au acizi valerianici, care au proprietăți
sedative; se cultivă special pentru farmacii.
Crustane7 → crestanie (Mycelis muralis L.) „crestățea“, plantă care este folosită în medicina
populară la răni și tăieturi.
Curionnecum8.
1

Plantă cu nume dacic, nominalizată, ca plantă medicinală, de Dioscoride. Presupusă rădăcina i.e. *ken- „nou, proaspăt“.
Decev presupune greșit o origine latină acestui nume. Romanii i-ar fi zis macia, care ar fi corespuns cu ceparea din Fenicia.
2
Apare ca nume de plantă dacică în listele lui Pseudo Apuleius și Dioscoride. A fost considerat greșit nume latin (Decev). Se
presupun rădăcinile i.e. *chor- „păr“ și *-dhel, *dhal- „a crește“. Chordela este, deci un cuvânt compus însemnând creșterea
părului“. (A fost propus și usturoiul – Alium sativum, care n-a fost susținut).
3
Nume de plantă medicinală dacică prezentată de Dioscoride, IV, 182. Greșit considerată a fi planta cucurbețea (Bryonia
alba L.) de I.I. Russu. Rădăcina i.e. propusă: *ken- „a rade, a freca“ sau ken-bh-. Românii din Carașov o numeu ciuber. (A
fost propusă și mutătoarea roșie (Brionia dioica), planta nobililor, care nu se suține.
4
Nume de plantă medicinală prezentată de Dioscoride, IV, 100. I.I. Russu a recunoscut greșit în dacicul coadama plantele:
limbariță, codru, limba bălților, limba oii, pătlagina apei, podbal de apă – în: Russu, I.I., Limba traco-dacilor, ed. a II-a, p.
98. Sunt evidente, însă, rădăcinile i.e. *kųod- „a înțepa, țeapă“, pe care o recunoaștem în coadă, și *-ma „șoarece (mus)“,
ceea ce sugerează denumirea „coada șoricelului“. Al doilea nume, coalma „coarnă“ ar sugera planta „coarnă“ (Cornus mas
L.). Vezi și Dicționarul etnobotanic, p. 436.
5
Nume de plantă cunoscută de Pseudo Apuleius și Dioscoride – IV, 72. I.I. Russu consideră că numele acesta ar fi al plantei
păpălău (Physalis alkekengi L.) „iarba bubei“. Decev consideră că e nume traco-dac. I se mai spune popular acestei plante:
cocodar, cacadar. (Alte propuneri: ciuboțica cucului și laptele cucului (Euphorlia helioscopia), pe care nu le susținem.
6
Numele plantei dacice cotiata în lista lui Dioscoride – IV, 29. A fost recunoscută greșit de I.I. Russu ca nume al plantei
iarba tare (Triticum repens). Decev recunoaște numele cotiata ca traco-dac. Considerăm că se recunoaște în acest nume
rădăcina i.e. *cot- „pisică“, care sugerează numele plantei iarba pisicii.
7
Numele plantei este prezentat de Pseudo Apuleius și de Dioscoride. Decev îl crede nume grec. Cuvântul grec este krossion
dar este amintit la Dioscoride – 4, 131 – gr. leontopodion „urmă, picior de leu“, care nu poate fi acceptat, nefiind plantă
medicinală. Crestamie, recunoscută aici, este plantă medicinală, cu nume asemănător celui dacic, prezentată de Dicționarul
de botanică, pp. 19, 96, 99, 436.
8
Nume de plantă medicinală dacică la Dioscoride. Decev l-a considerat latin. S-a propus și draconția măruntă.
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Dacina1 → tăcin (Symphytum efficinale L.) „tătăneasă“, plantă erbacee, perenă, din familia
boraginaceelor, cu tulpina ramificată, acoperită cu peri aspri, cu frunze sesile, aspru-păroase și cu
flori tubuloase, roșii-violacee, folosită în medicina populară pentru durerile de piept, astmă, gâlci,
dureri de mijloc, de dinți, de rinichi, de splină, la „vătămătură“, diaree, scrântituri, hernie etc.
Dielleina2 → nebunariță (Hyoscyamus niger L.) sau „măselariță“, plantă medicinală toxică, din
familia solonaceelor, înaltă, cu flori galbene, cu nervuri violete, din care se extrage antropina; în
medicina populară se folosește contra durerilor de dinți. Planta provoacă nebunie, somn greu, stare
grea (dilie) și hipnotică.
Diesapter3 → aghistin (Castanea sativa Mill.) „castan“, arbore din familia fagaceelor, înalt, cu
frunze alterne, dințate pe margini, cu flori unisexuate, mici, gălbui și cu fructe comestibile. Se
folosesc fructele comestibile pentru întărirea corpului uman. Este amintit și în cântecele populare.
Diesema4 → agheasmă (Echium altissimum L.) „iarbă sfântă“, plantă erbacee țepoasă din familia
boraginaceelor, înaltă, cu frunze lanceate și flori albe dispuse în spice, folosită în medicina populară
pentru stări gripale și afecțiuni ale sistemului digestiv; - coada vacii (Berbascum phlomoides L.)
„lumânare“, folosită pentru ceaiuri pectorale și antibronșitice, contra tusei și astmului, a afecțiunilor
intestinale, reumatismului, chiar a tuberculozei.
Dinubela5 sau dinubula → ghimber (Zinigiber officinale L.) „ghimber“, plantă tropicală
aromatică, al cărei rizom este bogat în uleiuri eterice, din care se extrage un drog folosit de medicina
populară.
Diodela, duodela6 → gherghină (Dahlia cultorum L.) „dalie“, plantă perenă, din familia
compozitelor, înaltă (1,50 m), cu florile în capitule mari, albe, galbene, roșii sau violete. Este plantă
decorativă.
Discopela7 → ghipăr (Juniperus sibirica L.) „snepen“, plantă de munte care, împreună cu
fructele de coacăză (Ribes rubrum L.), se folosește de medicina populară, în ceaiuri pentru boli de
rinichi și vezica urinară.
Dracila8, drocila → drăghină (Berberis vulgaris L.) „măcriș de câmp; dracilă“, arbust cu frunze
simple sau cu spini, cu flori galbene și fructe roșii, folosit de medicina populară ca întăritor și în
paralizii („poceală“). Are si alte proprietăți: coleterice, colagoge, febrifuge, hipotensive, stomahice și
vaso-dilatatoare.

1
Nume de plantă medicinală dacică la Dioscoride. Decev îl consideră daco-trac. Romanii credeau în muza Tacita. Plantei
acestia i se mai spune Tatim.
2
Nume de plantă medicinală dacică la Dioscoride – IV, 68 - și Ps. Apuleius – 4, daci dielinam. Decev îl consideră daco-trac.
I.I. Russu propune „măsălarița“. Vezi rădăcina i.e. *dhel- „a crește, a înverzi“ cf. WP., I, p. 825. Grec dielainee „a se întinde
peste ceva“. Vezi și Dicționarul etnobotanic.
3
Nume dacic la Ps. Apuleius. Rădăcina i.e. *dek`- „a rupe, a sfâșia“. Numele grecesc diesthu este format din di- „separare“ și
esthu „a mânca“. Din rădăcina i.e. reținem referința la frunzele „dințate“ pe margini iar din grecescul esthu reținem referința
că frunzele acestui arbore sunt comestibile. Există și o specie de castan cu fructele necomestibile, otrăvitoare, care nu se
folosesc de medicina populară.
4
Nume dacic la Dioscoride – IV, 103. Recunoscut de I.I. Russu ca nume al plantei Coada vacii. Se precizează rădăcina i.e.
*diek`- „a rupe, a sfâșia“. Numită popular și „coada vacii“. (A fost propusă lumânărica (Verbaseum phlomoides) pe care n-o
susținem).
5
Nume dacic în lista lui Ps. Apuleius. Recunoscut ca daco-trac de Decev. (Neidentificată până acum).
6
Vezi numele dci la Ps. Apuleius, 89, și Dioscoride, III, 138. Nume daco-trac după Decev. Nume cunoscut și la germani.
Redenumită dalie după germanul Dahl. Planta este cunoscută și la Carașov; Georgina, în Ucraina: Gheorghina în Germania:
Georgine și în Rusia: Gheorghina. Planta a fost greșit asociată cu Sorocina (Achillea millefolium L.) „coada șoricelului“ (de
I.I. Russu) sau cu mușețelul (Matricharia chamomila) ori rostopasca) propusă de alții.
7
Nume dacic la Ps. Apuleius. Nume daco-trac (după Decev). Vezi ghipăr, jnapar, snepen, în Dicționarul etnobotanic, 154.
8
Nume de plantă medicinală dacică – doctila (la Ps. Apuleius, 26), doctila, chodela și dochela (la Dioscoride, III, 165).
Transcris dordila – de I.I. Russu, recunoscut greșit ca nume pentru „tămâița de câmp“. În popor i se mai spune: drăgină,
drăcină, draconă, drăzilă. Sârbo=croații folosesc numele drac pentru această plantă.
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Dracontea1, dracontos → drăgaică (Galium verum L.) „sânziană“, plantă erbacee perenă din
familia rubiaceelor cu tulpina în patru muchii, înaltă (60 cm), cu frunze liniare înguste, dispuse câte
8-12 în verticul, și flori mici, galben-azurii, cu miros specific, folosită de medicina populară pentru
ceaiuri contra unor boli.
Dyn2 → urzica (Urtica dioica L.), „urzica mare“. Plante erbacee din familia urticaceelor,
prevăzute cu peri urzicători. Sunt plante textile, alimentare și medicinale. Urzica mare (Urtica dioica
L.) este folosită în medicina populară la „atac“ și la diferite boli de vite, dar se folosește și la vopsit
în galben. Urzica mică (Urtica uren L.) este folosită pentru reînnoirea sângelui, primăvara, și la
diferite boli. Urzica albă Sugel alb sau Urzica moartă (Lamium album L.) este folosită la dureri de
stomac, tuse și scurgeri albe. Urzica roșie sau Urzica moartă (Lamium purpureum L.) este folosită
contra epilepsiei („ceasului rău“). Aceste plante au un spectru larg de folosire în medicina populară,
mai ales în reumatisme, hemoragii, litiaze, icter, enterocolite, gastralgii, cataruri bronșice, stări
astmatice etc.
Eurupillene3 → rapăn (Capsella bursa-pastoris L.) „traista ciobanului“, plantă erbacee din
familia cruciferelor, cu flori mici, albe și cu fructe și liculă triunghiulară, folosită ca plantă
medicinală cu acțiune uterotonică și hemostatică, dar și ca „buruiană de friguri“ (frisoane și
epilepsie), chiar și pentru combaterea cancerului.
Guoleta4 → mărgelușe (Lithospermum arvense L.) „mei păsăresc“, plantă erbacee din familia
boraginaceelor, cu frunze alterne, întregi, flori albe, albastre sau trandafirii și fructe nucule dure, este
folosită în medicină pentru acțiunea ei antigonadotropică și antitireotropică. Semințele puse în vin și
băute sparg pietrele la rinichi și deschid calea urinară.
Lax5 → rahnă (Alisma plantago-azuatica L.) „limbariță“, plantă erbacee, perenă, acvatică,
meliferă, cu rizom gros, tulpina dreaptă, ramificată, cu flori mici, albe sau roz, dispuse în racem
(„ciorchine“), care crește în locuri umede și se folosește în medicina populară pentru paralizie
(„pocitură“) și febră tifoidă („lângoare“).
Mantia6, manita sau mantua → mărgea (Clematis integrifolia L.) „clopoțel“, plantă erbacee,
perenă, din familia ranunculaceelor, înaltă (50 cm), cu frunze simple, sesile și flori mari, albastre,
folosită în medicina populară pentru spălatul rănilor de „cel pierit“.
→ mărgăritar (Convallaria majalis L.) „lăcrimioară“, plantă erbacee, perenă, din familia
liliaceelor, spontană, cu frunze mari, ovat-eliptice, lucitoare și flori albe de forma unor
clopoței, care se folosește în medicina populară în ceaiuri pentru dureri de piept.

1
Nume dacic de plantă medicinală consemnat de Ps. Apuleius: dracontos. Decev îl crede cuvânt grec (dracontias „un fel de
boală“, dar și nume de plantă: draconteion). Strabon (66 î.e.n. – 24 e.n.) a cunoscut cuvântul grec: draconteion. Rădăcina
*dracon- „balaur; șarpe mare“ este cunoscută. (A fost propus și rosmarinul (Rosmarinus officinalis) folosit ca hipertensiv.
2
Dioscoride – IV, 93 – a vorbit despre planta dacică medicinală dyn. Decev îi considera numele daco-trac. Rădăcina lui i.e.
*dau-, du- „a arde; a chinui“ se regăsește în dyn „urtica, urzica“. Hașdeu presupunea că urzica provine dintr-o etimologie
populară din latinul urtica și dacicul dyn, prin transformarea urtica>uridica>urzica, cu t>d>z. Amintește și de verbul a urzi,
fiindcă obținerea de fibre pentru țesături se făcea și din fibre de urzică mare – vezi Hașdeu, B.P., Studii de lingvistică și
filologie, vol. II, 1988, pp. 350-353.
3
Ps. Apuleius considera eurupillene drept cuvânt daco-trac. Decev îl credea cuvânt grec. Este. Într-adevăr, și la greci:
erpillon.
4
Nume considerat dacic de către Dioscoride, III, 141. Decev îl XXX ca gonoleta la daco-traci. I.I. Russu îl găsește ca nume
pentru „meiul păsăresc“ (Lithospermum arvense L.). Rădăcina i.e. guel-, guol- „ghindă“. (A fost propusă și sunătoarea
(Hypericum perforatum), care nu se susține).
5
Nume dacic de plantă medicinală la Dioscoride și P. Apuleius. Decev crede că este latin. A mai fost propusă andrachnea
sălbatică, pe care n-o susținem.
6
Se regăsește la Dioscoride – IV, 37 - și Ps. Apuleius. Decev îl considera nume daco-trac. I.I. Russu consideră că e nume
dacic pentru mure (Rubus fructicosus L.) – planta fiind folosită în medicina populară contra diareii (v. Dicționarul
etnobotanic, 101).
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Mendruta1 → mândruța (Veratrum album L.) „steregoane, steregoaie, strigoaie“, plantă erbacee
toxică din familia liliaceelor, cu frunze late, sesile și cu flori albe, precum și strigoaie (Veratrum
nigrum L.), plantă erbacee toxică din aceeași familie, cu frunze late, sesile și flori purpuriu închis,
dispuse în panicule compuse, ambele plante ale aceleiași familii, crescând pe terenul închis la
stânelor de oi (steheă_, alungă (-goane < a goni „a alunga“) insectele care atacă animalele închise în
țarcul stânei, contribuind natural la combaterea ectoparaziților. Medicina populară folosește sucul
acestor plante în bolile hipertensive, conținând anumiți alcaloizi esteri. Dioscoride afirma că sucul
acestei plante oprește fluxul menstrual. Este și un insecticid puternic pentru tratamentul râiei.
Mizela2 → cimbrișor (Thymus vulgaris L.), plantă erbacee, perenă, din familia labiatelor, cu
frunze armoate, folosite în medicina populară pentru proprietățile dezinfectante ce le are, mai ales
pentru procesele infecțioase ale vezicii urinare, în retenția de urină și pentru stimularea ficatului și a
rinichilor. Se folosește în principal în ceaiuri. Dioscoride aprecia această plantă și pentru folosirea ei
drept condiment.
Olma3 → urm (Frasinus ornus L.) „mojdrean“, plantă din familia oleaceelor, înaltă (sub 10 m),
cu frunze compuse și flori albe dispuse în panicule terminale, dese, din regiunile sudice ale
României. Medicina populară folosește această specie de frasin pentru icter, pietre la rinichi,
reumatism și gută, precum și pentru „ciuma cailor“.
Hormea4 → omag (Aconitum napellus L.), plantă medicinală, toxică, din familia
ranunculaceelor, cu flori albastre, violacee sau galbene, cu rizom tuberos – care se extrage din
pământ primăvara pentru spălarea părului și oprirea lui de a cădea. Din plantă se extrage un alcaloid,
aconitina, care produce inhibiția centrului nervos respirator, circulator și vasomotor.
Parithia5 → tei (Tilia cordata L.), „tei pădureț“, arbore înalt (sub 20 m), din familia tiliaceelor,
cu frunze alterne, cordiforme, lung pețiolate, melifere și cu fructe achene gabuloase, ale cărui flori se
folosesc în medicina populară pentru ceaiuri contra răcelii (gripei) și somnolenței, de stimulent al
sistemului nervos central și al inimii.
Peripomasta6 → buruiană de făcut copii (Viola odorata L.) „toporaș, cârligei, viorea“, plantă
erbacee, spontană, cu frunze simple și flori zigomorfe, folosită împotriva sterlității, pentru femeile
care își doresc urmași, cât și pentru proprietățile ei sudorifice, pectorale și laxative.
Petrina7 → pătrunjel (Petroselinum hortense H.), plantă legumicolă și medicinală, bienală, din
familia umbeliferelor, cu rădăcina pivotantă, îngroșată, lungă, și frunze penat-sectate, folosită la
dureri de cap, de stomac (semnițele), la umflături, fracturi, dureri de vezică și la „vătămătură“; *
petrinjel (Pimpinella saxifraga L.), a cărui rădăcină se folosește pentru boli de gât, răgușeală, boli de
gură și ca expectorant.
1
Nume de plantă medicinală dacică amintită de Dioscoride – IV, 16. I.I. Russu a recunoscut în steregoaie“ numele plantei
dacice mendruta. Remarcăm că numele dacic mendruta își regăsește rădăcina în (grecul) mandra „loc îngrădit pentru oi, țarc,
stână“. În Munții Carpații Meridionali din România, în masivul Parâng există Muntele Mândra („stână de oi“) pe care se află
o stână de oi și foste locuri de stână pe care încă mai cresc plantele stirigoaie, care au vechi nume geto-dacic.
2
Numele plantei mizela se află în lucrările lui Dioscoride – III, 36, 1. Decev îl considera daco-trac, ca și I.I. Russu. Numele
amintește de grecul mizellin „amestecătură“. Rădăcina i.e. este *meg`h- „a urina“, care sugerează folosința medicinală a
plantei mizela. (A fost propusă și mazărea ( Pisum sativum) care ar fi folosită în boli ale ficatului; nu susținem această
propunere).
3
Numele plantei olma este dacic, după Ps. Apuleius și Dioscoride – IV, 173. Decev îl găsește daco-trac. I.I. Russu consideră
că e numele dac al socului (era seba!), care este o plantă medicinală. Noi considerăm că este o altă plantă: urm. Nici ulm nu
se susține medicinal.
4
Dioscoride aprecia că numele acestei plante este dacic, Decev îl consideră că este grec.
5
Nume de plantă medicinală dacică la Ps. Apuleius. Decev susținea că este nume grecesc. Referință: gr. itea „tei“ și par- „în
loc de, prin“. A mai fost propusă iarba – pajiște, pe care nu o susținem.
6
Nume de plantă medicinală dacică la Ps. Apuleius. Decev susținea că e grecesc. Referință: gr. peri „copii“, gr. poma(to)
„băutură“, peripomasta „băutură (pentru a face copii“
7
Nume de plantă medicinală dacică la Ps. Apuleius. Decev susținea că este latin. Rădăcina geto-dacică este petrin iar în
greacă este petra.
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Phityphtela1, philophtethela, phito, pihethela → pin (Pinus silvestrus L.) „muguri de pin“,
plantă înaltă (arbore sub 40 m), cu scoarța roșcată, exfoliată și frunze aciculare lungi (4-6 cm), ai
cărui muguri sunt folosiți în medicina populară pentru răceli și boli de plămâni.
Polpum2 → pur (Allum rotundum L.) „poriu, usturoi sălbatic“, plantă erbacee din familia
liliaceelor, cu frunze lanceolate, cu flori galbene, roz, roșietice sau alb-verzui, și rădăcina-bulbi,
bogată în vitamine și substtanțe nutritive. În medicina populară are mai multe întrebuințări.
Priadila3 → brei (Bryonia alba L.) „mutătoare cu fructe negre; brâu“, numele a două plante
erbacee, agățătoare, toxice, din familia cucurbitaceelor, cu frunze lobate, flori albe-verzui sau albegălbui și fructe bace roșii (Bryonia dioica L.) sau negre (Bryonia alba);
→ curpen (Clematis vitalba L.) „viță albă; luminoasă“, arbust din familia ranunculaceelor, cu
tulpina subțire, agățătoare, frunze penat compuse și flori albe, în panicule, folosită în medicina
populară la paralizie („poceală“), pentru creșterea părului și contra tusei. Este diuretică, pornește
fluxul menstrual, înlătură durerile de splină, se flosește în epilepsie și la amețeli, în luxații.
Procedila, propedila, procila4 → forostău5, cinci foi (Potentilla reptans L.) „iarba cu cinci foi“,
plantă erbacee, târâtoare, din familia rozaceelor, cu frunze formate din cinci foliole și cu flori
galbene, care se folosește în medicină pentru dureri de dinți și ulcerații putrede ale gurii și zonei
faringiene, pentru diaree și dizenterie, pentru herpes, abcese, excrescențe pe degete, pentru boli de
ficat și de plămâni, râie, friguri, febră, epilpsie, icter, răni, fistule, hernii și hemoragii.
Prodiarna6 → spânz de iarnă (Helleborus purpurascens W. et K) „trandafir de iarnă, spânz,
bojoâel“, plante erbacee, perene, otrâvitoare, din familia ranunculaceelor, cu frunze palmare cu lobi
lungi și cu flori cu periant pielos, din 4-5, rar mai multe foliole verzi sau purpurii-verzi, cu rizom
care conține alcaloizi utilizați științific în cardiologie, și în medicina populară veterinară: brânca (la
porci) și dalacul (la cai), dar și în medicina populară, antifrig și în alifii pentru reumatism (și
anticancer).

1
Nume dacic de pkantă medicinală la Dioscoride. Decev îl consideră nume grec. De observat: gr. phity „plantă, săditură,
vlăstar“ și gr. pitis „molift, pin“. În geto-dacă: phity „făt; mugur“ și phtela „pin, brad“. În germană, Fichte „pin“. În familia
arborilor de pin intră și bradul, și molidul, și alte pinacee. (A fost propusă și părul fetei (Adianthum capillus veneris), care nu
se susține).
2
Nume dacic de plantă medicinală la Dioscoride. Decev îl considera latin, adică provenit din let. Ploppus, care nu este plantă
medicinală. A mai fost propus mărarul comestibil, plantă pe care n-o susținem.
3
Nume dacic de plantă medicinală la Dioscoride – IV, 183. I.I. Russu recunoaște planta „curpen, vița albă“ (Bryonia alba).
Alții apreciază „curpenul“ (Clematis vitalba L.). Dacii îi mai spuneau: pegrina.
4
Nume dacic de plantă medicinală la Dioscoride – IV, 200 - și la Ps. Apuleius – 2. I.I. Russu și Decev îl recunosc ca dacotracic.
5
Forostou, forostoi „cinci degete“ – vezi Bujoreanu, G., Boli, leacuri și plante de leac cunoscute de țărănimea română,
Bibl. Populară a Asoc. „Astra“ Sibiu, 1936, p. 229. Propodila corespunde celticului pompedila, latinului quinque folium
„cinci foi“, celto-carnicului pymp „cinci“, celto-kimric pimp „cinci“ și celto-armoricumului pemp „cinci“, slavicului penti
„cinci“, elenului pente, lituanianului penke, sanscritului pancia „cinci. Daco-getul dila „foaie, gheară?“, ca și sanscritul dala
„foaie“, cornicul delen, iarmarican delien, celto-irlandez duillen „foaie“. Daco-geticului propedula îi corespunde, de
asemenea, gallicul pompedulon „pentaphyllum“. Precizări mai vechi în: Apuleius, De virtutibus herbarum, în: Medici
antequi, Venetiis, 1547, pp. 211: „pentaphyllum, Galli pompedulon, daci propedula“, și Du Cange, Glossarium mediae
gracitalis, Lugdumi, 1688, 1349: propedoula, daci quinque folium, apud Dioscoride, cap. 624; Hașdeu, B.P., Studii de
lingvistică și filologie, Ed. Minerva, București, 1988, vol. I, p. 193-194.
6
Nume dacic de plantă medicinală la Dioscoride – IV, 162. Decev și I.I. Russu îl consideră daco-trac. Evidente sunt cele
două componente ale numelui: (s)pro-di – „spânz“ și (i)arna „iarnă“ > iarna „albă“ și zârnă „neagră“. B.P. Hașdeu a
stability că planta dacică prodiorno este „elebor negru“, unde este diorna „neagră“ (în: Studii de lingvistică și filologie,
1988, vol. II, p. 160). Lazăr Șăoneanu a precizat că elebor este „planta întrebuințată ca purgative și numită popular „boboței“
sau „cutcurig“ (în Dicționar universal al limbii române, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1922, p. 227). Se cunoaște că
bogoței și cutcurig se spune pentru planta spânz, care este de mai multe feluri, toate folosite în medicina veterinară, pentru
„brânca“ porcilor (Helleborus niger L.), „dalacul“ la cai (Helleborus purpurasceus W. et K.) și pentru alte boli la animale
(Helleborus odorus W. și K.).
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Rathibida1 → reazem vântului (Aster linosyris L.) „buruiană de vânt rău2; iarba vântului3“,
plantă erbacee, perenă, din familia compozitelor, cu tulpina și frunzele păroase și flori dispuse în
capitule, albastre și galbene, care crește în regiunea montană și se folosește în medicina populară
pentru boli ale sistemului digestiv; → stelița (Aster amellus L.) iarba vântului“, din aceeași familie
cu aceea de mai înainte. Crește pe locuri aride și puțin sărate.
Riborasta4 → brustur (Lappa timentesa Lcnn.) „brustur de munte“, plantă toxică din familia
compozitelor, cu frunze mari și late, cu flori purpurii sau violete dispuse în inflorescențe sferice,
țepoase, folosită ca plantă de leac în medicina populară, ca antiseptică, lexativă, sudorifică și
depurativă, împotriva furunculelor, a bolilor de stomac, guta, reumatism, infecții diverse. (A nu se
confunda cu Lappa major Gärtn și Lappa minor Hill, numite și lipan, care reduc oxigenul din apă și
produc asfixierea faunei acvatice).
Rutastra5, trutrastra, tutrastra → rută )Ruta graveolens L.) „virnanț“, plantă medicinală cu
miros puternic, pătrunzător, neplăcut, cu frunze alterne, penate și cu flori galbene. Folosită în
medicina populară. → rostopască (Chelidonium majus L.) „negelarița“, plantă erbacee, medicinală,
din familia papaveraceelor, care crește pe lângă râuri, în locuri umede și umbroase, necultivate, are
flori galbene-aurii în vârful tulpinii, conține un suc galben-portocaliu, acru, otrăvită, folosită contra
bolilor de piele, pecinginei, negilor și a „tătarcei“.
Salia6 → salvie (Salvia officinalis L.) „jale(ș)“, plantă erbacee, familia labiatelor, cu frunze
opuse și cu flori viu colorate, albe, galbene sau albastre. Se cultivă ca plantă medicinală; → jaleș
(Stachys germanica L.) „jale“, plantă erbacee, perenă, alb-lânoasă, meliferă, din familia labiatelor,
cu frunze ovate și cu flori purpurii dispuse într-un spic terminal, folosită în medicina populară contra
tusei; → jale (Salvia pratensis L.) „jaleș“, plantă din aceeași familie a labiatelor, cu tulpina înflorită
folosită în medicina populară7.
Sciare8 → scai (Carduus acanthoides L.) „schin, spin“, plantă erbacee, bienală, din familia
compozitelor, cu tulpina ramificată, spino-aripată, frunze penat-sectate, spinos dințate și flori roșii,
dispuse în capitule, folosită ca leac în medicina populară; → scăiuș (Dipsacus pilosus L.), „varga
ciobanului, plantă erbacee cu tulpina înaltă (până la 2 m), acoperită cu peri și țepi, are flori alburii
sau alb-gălbui, dispuse în capitule globuloase, spinoase, folosită în medicina populară pentru
vindecarea fistulelor anale, arderea negilor; → varga ciobanului (Dipsacus silvester Huds.) „scai“,
utilizată în medicina populară la dureri de ochi și „friguri“.
Sicupnux9 → scoruș (Sorbus aucuparia L.) „scoruș de munte“, arbore melifer din familia
rozaceelor, înalt (sub – 10 m), cu frunze imparipenate, flori albe și fructe sferice roșii, astringente,
folosit în medicina populară la reumatism, tuse, tuberculoză și boli de sânge.
Simpeax10, sipoax, spioax → sămânța purcelului (Plantago mojor L.) „pătlagină“, plantă
erbacee din familia plantagiaceelor, cu frunze dispuse numai în rozetă bazală și cu inflorescență în
1

Nume dacic de plantă medicinală la Dioscoride – IV, 119. Decev și I.I. Russu îl apreciază ca daco-trac. Numele respectiv
este compus din rathi- „a razima“ și –bida „vânt“, reprezentând „iarba vântului“ sau „buruiană de vânt rău“.
Vezi Băcescu, M., Nume de plante, I, „Revista critică“, Iași, 1931, nr. 1.
3
Idem, Nume de plante, II, „Revista critică“, Iași, 1934, nr. 2-3. Latinii îi spuneau „steaua atică“.
4
Nume dacic de plantă medicinală la Ps. Apuleius. Probabil numele a fost *ruboastra, cu –astra aflat și în rutastra.
5
Nume dacic de plantă medicinală. Decev îl crede latin.
6
Nume dacic de plantă medicinală la Dioscoride – IV, 49. Decev îl consideră daco-trac. I.I. Russu propune acest nume pentru
„ciumăfaie“. A se vedea: i.e. *k`el- „băț subțire, pai țeapăn“, v. ind, çáru „săgeată“, și i.e. *k`er- „vârf, culme“, v. ind. Çalya„vârf de săgeată; spin“. Vezi și: W.P., I, pp. 403-408.
7
Vezi: Nicolescu, Ovidiu, Plantele medicinale, București, 1926.
8
Nume dacic de plantă medicinală la Dioscoride – III, 11, 1 – și Ps. Apuleius. Pentru Decev este nume grecesc. I.I. Russu a
ales numele dac pentru „vorga ciobanului, scăiuș“ (Dipsacus silvester Huds).
9
Nume dacic de plantă medicinală la Dioscoride. Decev îl transcrie sicunux. I.I. Russu îl recunoaște greșit în „sărăcica; scaiul
dracului“ (Eryngium compestre L.), care reprezintă o grupă de alte plante medicinale populare.
10
Nume dacic de plantă medicinală la Ps. Apuleius: simpeax, simpotax, sinpoax, sipoax (1, 25). Decev îl consideră nume
grecesc: scimpeax. I.I. Russu îl consideră nume al planteu „pătlagină“ (Plantago major L.).
2
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formă de spic. Are calități expectorante, frunzele ajută la cicatrizarea rănilor și la boli de ochi.
Zeama se dă copiilor contra ascarizilor. Din rădăcină se face ceai contra afecțiunilor pulmonare și
gastrice. Este: astringentă, anticanceroasă, antiasmatică, bactericidă, cicatrizantă și expectorantă.
Syreon1 → sulfină (Melilotus officinalis Lam.) „molotru“, plantă erbacee, din familia
leguminoaselor, cu lăstari înalți (sub 2,5 m), frunze trifoliate și flori galbene, folosită în medicina
populară pentru „nădușală“, pentru „poală albă“ și contra moliilor din țesături de lână sau de piele.
(S)tirsozila2 → fierea pămanlului (Centaurium umbelatum L.) „floare de friguri, buruiană de
friguri“, plantă erbacee medicinală din familia gențianaceelor, cu gust amar, înaltă (sub 50 cm), cu
flori rosii sau albe și fruct-capsulă, folosită contra frigurilor3, la bolile de nervi, stări febrile, tulburări
circulatorii, boli de rinichi și de ficat, boli de inimă, de stomac și de piele.
Torsoria4 → torțel (Cuscuta europea L.) „cuscută“, plantă parazită, care se înalță răsucindu-se
pe altă tulpină din care se hrănește extrăgând seva prin haustori. Se folosește în medicina populară5
ca vermifug, împotriva ascarizilor.
Teudila, tanidila6 → tinghirea (Armenica vulgaris Lam) „zarzăr“, plantă din familia rozaceelor,
înaltă (sub 10 m) cu frunze lat-ovale, flori albe și fructe sferice, comestibile – folosite în medicina
populară contra durerilor de cap, de stomac și de spate.
Tulbela7 → tulpină (Daphne mezerum L.) „tulichină; lemn câinesc, piperul lupului“, plantă
înaltă (sub 1,5 m), cu frunze lancealate și flori roz-trandafirii care apar înainte de înfrunzire, crește în
pădurile de la munte și conține alcaloizi, folosiți în farmaceutică. În medicina populară este leac
contra durerilor de dinți și pentru spălarea vitelor contra păduchilor.
Tutastra8 → samulastră (Allium cepa L.) „ceapă verde, samuraslă“ (crește din bulbii culturii
premergătoare), din familia liliaceelor, învelită în foi cărnoase la interior și membranoase la exterior,
cu frunze cilindrice și flori akbe umbeliforme, care face semințe, și se folosește în medicina populară
pentru bube, bătături, indigestii și boli lumești; vindecă și „apa la cai“.
Uaticina9 → mătăcină (Dracocefalum moldavica L.) „mătăciune, busuioc de munte“, plantă
erbacee, aromatică, meliferă, din familia labiatelor, cu frunze lanceolate și cu flori albe sau albastre
violacee; din frunze se prepară „apa de melisă“; → mătăcină (Melissa officinalis L.) „roiniță,
buruiană de stup, iarba roilor“, plantă erbacee, perenă, meliferă, din familia labiatelor, înaltă (30-80
cm), cu frunze ovale și cu flori albe sau liliachii în verticile axilare. În medicina populară se
1

Nume dacic de plantă medicinală la Ps. Apuleius. Decev îl considera cuvânt grecesc/
Nume dacic de plantă medicinală. Decev îl considera daco-tracic. Stirozila este cuvânt compus, în care se recunoaște al
doilea element, - zila, regăsit în i.e. *g`i-l- „a răsări“ sau i.e. *g`ei- „a încolți“. Vezi: W.P. I, p. 544. Se află și în cuvântul
dacic usazila ș.a. Se cunoaște din lista lui Ps. Apuleius.
3
Gorovei, A., și Lupulescu M., Botanica Poporului Român, Fălticeni, 1915.
4
Nume dacic de plantă medicinală consemnată de Ps. Apuleius. Decev l-a considerat cuvânt latin. Vezi i.e. *tu-r- „umflat“ și
*k`el- „băț subțire“.
5
Vezi: Lon, N., Istoria naturală medicală a poporului român, în „Analele Academiei Române“, București, 1903, t. XXV;
vezi și Botanique en Nerej, un village d`une région archaique, Institutul de Soc. Sociale de Roumanie, 1943.
6
Nume de plantă dacic, consemnat de Ps. Apuleius – 91 – și de Dioscoride – III, 35, 1. Decev îl considera geto-trac, ca și I.I.
Russu, care a propus să-l reprezinte planta menta „izma“. Este însă un cuvânt compus din rădăcina i.e. *teu- „a umfla, a fi
puternic“ (W.P. I, p. 706).
7
Nume dacic de plantă medicinală, prezentat de Dioscoride – III, 7, 1 – și de Ps. Apuleius – 38, p. 80, – care a precizat că
„daci dicunt stirsozila“ – pe care l-am prezentat mai sus ca nume al altei plante dacice. Decev l-a considerat ca nume tracodacic, reducându-l la numele tulla. I.I. Russu a atribuit acest nume plantei „fierea pământului, potroacă“, folosită contra
„frigurilor“.
8
Nume dacic de plantă medicinală, prezentat de Dioscoride – IV, 176. Numește o plantă care are nevoie de umezeală, de
multă apă, fiindcă are în numele său dacicul -astra, provenit din rădăcina i.e. *sreu „a curge“, sau i.e. *treu „a prii, a
prospera, a crește“. Același cuvânt îl conține și numele de plante dacice rutastra „rută, viranț“ și riborasta „brustur“. I.I.
Russu a considerat că este numele dacuc al „lubeniței“, dar această plantă a fost adusă târziu din sudul Africii și dacii nu o
cunoșteau.
9
Nume dacic de plantă medicinală din lista lui Pseudo-Apuleius. Decev considera că este cuvânt latin. Dacii au fost mari
crescători de albine și foloseau „roinița“ pentru pregătirea stupilor și roirea lor.
2
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folosește la răni, tuse, răceală, dureri de dinți, de stomac, de „urdinat“, „năduf“ etc. Din ea se prepară
antemina ca insecticid și un ulei volatil pentru farmaceutică.
Usazila1 → arăriel (Cynoglossum officinale L.) „limba sau laptele câinelui“, plantă erbacee din
familia boraginaceelor, cu miros greu, cu frunze verzi-albicioase, acoperite cu un puf fin și cu flori
roșii-închise, mai rar albe; în medicina populară se folosește numai scoarța rădăcinii. Planta este
folosită și pentru calmare. Frunzele zdrobite în grăsime veche de porc se folosesc contra cheliei,
arsurilor și mușcăturilor de câine; → in de sămânță (?) (Linum usitatissimum L.) „in (de fuior)“,
sămânță de plantă anuală, din familia linaceelor, cu tulpina subțire, fibroasă, cu frunze mici, înguste
și cu flori albasre sau albe; semințele se folosesc în medicina populară pentru dureri de piept și gâlci.
Verzel2 → vergiel (Orobanche vulgaris Poir.). „Săgeata lui Dumnezeu“; (Orobanche flava
Mart.) „gonitoare“; (Orobanche cumana Wllr.) „țâțoaie; bobâlnic“ ș.a., nume dat unor plante
parazite pe rădăcinile altor plante, lipsite de clorofilă și cu frunze reduse, folosite medicinal, după
credința primitivă, că stimulează sexul, că reduc sterilitatea și dau putere pentru acuplarea dintre
bărbat și femeie, spre a prinde sarcină și a avea copii sănătoși.
Zena3 → cucută (Conium maculatum L.) „buciniș“, plantă erbacee otrăvitoare din familia
umbeliferelor, înaltă (0,5-2,5 m), cu miros specific, frunze mari, flori albe și fructe brune-verzui, se
folosește în medicină, având alcaloizi, și în medicina populară – se fierb rădăcinile de cucută cu
rădăcini de nalbă pentru spălarea picioarelor care dor iar frunzele se fierb pentru a trata umflăturile și
a determina vioiciune și a da energie pentru mișcare.
Zunster4 → gușter (Scrophularea nodosa L.) „iarba neagră; buberic“, plantă erbacee perenă din
familia scrofulariaceelor, înaltă (40-125 cm), cu rizom noduros, frunze dințate și flori verzi-măslinii
sau brune, care se folosește în medicina populară ca „iarbă de bube“, „buruiană de buba cea rea“,
„iarbă de trânji“ (hemoroizi), pentru „sgâlci“ (scrofuloză), iar în medicina populară veterinară se
folosește contra „gușterului“ (crup difteric) la porci.

1
Nume dacic de plantă medicinală păstrat la Ps. Apuleius. Este cuvânt compus, din care al doilea, -zila are ca rădăcină i.e.
*g`ei- sau g`i-e- „a încolți, a răsări“ – W.P. I, p. 544. Primul cuvânt, usa- se află ca parte finală în numele capitalei dacice:
Sarmisegetusa. Dar usa însemna și „sămânță de in“ sau „in de sămânță“ și „in de fuior“. Zila se regăsește și în toponimul
Zorzila.
2
Nume dacic de plante medicinale cu rădăcini i.e. *uer- „a învârti“ și i.e. *uerg`h- „a presa“, care sugerează sensuri vulgare
legate de procreație. –zel înseamnă „pai, tulpină întărită“, după cum în armeană cil „pai, tulpină de plantă“. Vezi: WP, I, p.
544. Alt cuvânt dac, zelcia „a rade zarzavat, a curăți plante“.
3
Nume dacic de plantă medicinală – la Dioscoride, IV, 78. Cucuta (fr. Cigüe) a fost apreciat cuvânt daco-tracic, de Decev.
I.I. Russu a stabilit că numele zena înseamnă „cucută“. Din cucută se extrăgea zeama mortală, care i-a fost fatală și lui
Socrate – părintele filosofiei. Vezi și i.e. *g`heu „a vărsa; zeamă“, i.e. *g`hei „a împinge, a mișca energic“, avesticul zaeni
„vioi; gelos“. Respingem specia de plantă cucuta de apă (Cicuta virosa L.), propusă de I.I. russu, fiindcă nu se folosește în
medicina populară, deși în popor i se mai spune „înveninata“. Vezi și: Plantele de leac – comoara săracilor, în: „Gazeta
poporului“, Sibiu, 1919, nr. 15-22.
4
Nume dacic de plantă medicinală, la Dioscoride. Decev îl considera cuvânt grecesc. A se vedea: zuu-s- din i.e. *g`eu „a
favoriza,a grăbi“ și i.e. *ter- „a pătrunde, a străbate“, avesticul zavah „forță“ – W.P. I, p. 555. A se vedea și: Plante
cunoscute și întrebuințate de locuitorii câtorva sate românești, în „Buletinul Grădinii Botanice Cluj“, 1938, vol. XVIII, p.
99.
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Date asupra speciilor de animale exploatate în locuirile
din secolele II-IV şi VI-VII d. Chr. de la Militari Câmpul Boja (Bucureşti). Campaniile arheologice din
2003, 2005
Georgeta El Susi
Situl arheologic de unde provine materialul faunistic prezentat mai jos a
fost localizat în sectorul vestic al municipiului Bucureşti, în cartierul Militari, la
sud de Lacul Dâmboviţa (Morii), pe ambele părţi ale străzii „Câmpul Boja”. În
campaniile 2003 şi 2005 s-au recuperat aproximativ 125 resturi animaliere din
mai multe locuinţe, gropi datate în secolele II-IV (locuire de tip Militari-Chilia)
şi VI-VII d. Chr. (aspectul cultural Ipoteşti-Cândeşti)1, cf. statisticilor avansate
în tabelul 1.
Locuinţele şi gropile datate în secolele II-III d. Chr. au furnizat 84 de oase,
identificabile fiind numai 67 piese. Bordeiul-B. 26 cercetat în 2003 avea forma
unui paralelogram, cu dimensiunile de 5,40/ 4,25 m, umplutura sa incluzând
fragmente de chirpic, fragmente de vase (printre ele o ceaşcă dacică), mărgele de
sticlă, o cheie romană din fier, fusaiole, fragmente de lemn ars, oase de animale2.
Complexul a furnizat 41 resturi, dintre care 28 oase determinate complet. Vitelor
aparţin 18 fragmente, sugerând minimum trei exemplare: unul sacrificat sub
2-3 ani, altul la o vârstă avansată (P4 în eroziune j) şi un altul ce a depăşit 2-3
ani (conform unui metatars epifizat distal). De la porc s-au identificat 7 oase
sugerând cel puţin două exemplare, unul de 7-8 luni şi un altul sacrificat între 1-2
ani. Un radius de ovicaprin subadult completează lotul mamiferelor domestice.
Din grupa mamiferelor vânate există oase doar de un căprior de 7-8 ani3, este
vorba de un metatars şi un rest mandibular. Bordeiul-B. 41 a fost cercetat în
2005, el avea formă rectangulară (3,6/ 4,05 m), cu colţurile rotunjite, umplutura
lui conţinând materiale arheologice de secol III d. Chr.4. Lotul faunistic includea
11 oase, dintre care un canin de mistreţ, cu urme de prelucrare, o spărtură de
metapod proximal de cal şi 9 resturi de la o vită sacrificată între 3-4 ani. Printre
ele, o porţiune de corn, cu secţiunea ovală, de tip „brahyceros” provenind de
la o femelă. Locuinţa de suprafaţă identificată în 2005, notată cu LS. 2 avea o
1 Negru 2007, p. 20-25
2 Negru 2004, p. 62-65
3 Tome, Vigne 2003, p. 163, tab. 3
4 Negru 2007, p. 25
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formă aproximativ dreptunghiulară, cu podeaua adâncită cu 5 până 12 cm faţă
de nivelul antic de călcare, fiind susţinută pe stâlpi din lemn adânciţi în pământ.
Inventarul complexului extrem de sărac, datat în secolele II-III d. Chr.5 includea
doar 4 oase de animale. De la o vită tăiată sub 2-3 ani provine o tibie neepifizată
proximal, iar o mandibulă cu dinţii picaţi, aparţine unui exemplar de peste 4 ani.
Celelalte două fragmente
Tabelul 1 – Distribuţia resturilor faunistice în complexe la Militari - „Câmpul
Boja”

B.
26

B. 41

Loc.
S2

Bos taurus
Sus s.
domesticus

18

9

2

Ovis/Capra
Equus
caballus
Domestic
taxa

1

26

Capreolus c.

2

Taxon

7

Sec. II-III
Gr.
Gr.
75
81
4

7

Gr.
84

Total

4

44

10
1
1

Sus s. ferrus

10

2

14

8

4

Sec. IV

Sec.
VIVII

%

B. 39

B. 40

65,7

15

2

17

25,4

7

2

2,99

4

1

1,49

3

2

64

95,5

29

4

2

2,99

29

4

1

1

1,49

Wild taxa

2

1

3

4,48

Identified

28

11

2

67

100

11

4

Unidentified

13

T O TAL

41

14

8

4
2

17

6

2

14

8

6

84

35

6

2

sunt nedeterminabile. Groapa-Gr. 75, datată în secolul III d. Chr. a furnizat 14 oase
de animale, dintre care 10 provin de la porc şi 4 de la vită. Materialul porcinelor
este reprezentat printr-o spărtură de omoplat, opt coaste-vertebre şi o mandibulă
stg. aparţinând unui mascul, sacrificat pe la 14-17 luni6 (P4 abia erupt, M1 în
uzură d). Unui exemplar bovin ce a depăşit 1-2 ani i se repartizează un fragment
de omoplat, un acetabular şi două coaste. Groapa-Gr. 81 cercetată în 2003 se
datează în secolele II-III7 d. Chr. şi a furnizat un rest faunistic de la un ovicaprin
(diafiză de humerus) şi 7 oase de la minimum două vite: una tăiată sub 3,5-4
ani (humerus neepifizat proximal) şi alta în jur de 3,5-4 ani (o tibie proximală
recent sudată). Groapa-Gr. 84 excavată în sectorul C, în 2005 se datează tot în
secolele II-III d. Chr8, din umplutura ei s-au adunat 4 oase de bovine şi două
5 Negru, Schuster, Teodor, Morintz, Bădescu, Ursu 2006, p. 105
6 Apud Blaise 2009, p. 740
7 Negru 2007, p. 17
8 Ibidem
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resturi nedeterminabile ca specie. Materialul vitei include o falangă proximală,
o apofiză mandibulară, un astragal cu urme de roadere pe extremitatea distală
şi o maxilă cu Pd2-4 neschimbaţi, sugerând un exemplar sacrificat sub 2-3 ani.
Întrucât complexele sunt distribuite în diverse sectoare (B, C, E) am considerat
oportun să calculăm NMI (număr
Tabelul 2 – Repartiţia elementelor scheletice în complexe
B. 26
Ossa corni
Maxilla
Mandibula
Scapula
Humerus
Radius
Pelvis
Femur
Tibia
Astragalus
Calcaneus
Metapodii
Phalanges
Costae
Vertebra
Total

1
5
2

B. 41
1

Loc. 2

Gr.
75

Gr.
81

1
3
1
1

1
2

1

1

1
1
4
1

2
1
4

Gr.
84

1
1

1

B. 39

B. 40

8
1
3
5

1

1
1
1

1
6
2
4

1
1
2

28

11

3

2

6
2
29

4

1

2

8
2
14

1
8

4

Total
1
3
19
6
8
8
2
3
7
1
1
12
4
20
5
100

minim de indivizi) pe fiecare complex în parte. În general distribuţia resturilor
osoase în funcţie de regiunile anatomice, în fiecare complex nu oferă situaţii
deosebite. Concret, sunt prezente oase, mai ales din zona cefalică (resturi
maxilare, ele de obicei se păstrează bine), a coloanei (coaste, vertebre) şi într-o
oarecare măsură spărturi de metapodii (Fig.1, Tab. 2). Nu surprinde „încărcătura
osteologică” mică a locuinţelor, din raţiuni igienice acestea vor fi fost igienizate
periodic. Şi gropile se caracterizează prin acelaşi număr mic de oase, rolul lor
menajer, ar fi oarecum incert.
Conform estimărilor procentuale, în complexele din sec. II-III d. Chr.
predomină vitele cu 65,7%, fiind urmate de porcine cu 25,4%, ovicaprine cu doar
2,99% şi cabaline cu 1,49%. Vânatul este nesemnificativ în economia alimentară,
procentajul său este de 4,48% ca număr de resturi şi 11,1% ca NMI. Căpriorul şi
mistreţul figurau printre speciile comune faunei locale, surprinde absenţa cerbului.
Posibil ca eşantioanele reduse să genereze această situaţie. Un raport interspecific
similar îl oferă distribuţia pe NMI (Tab. 3, Fig. 2), adică preponderenţa bovinelor
(55,56%), urmate de porcine (16,67%), ovicaprine (11,11%) şi cabaline (5,56%).
Chiar dacă lotul faunistic luat în discuţie este mic, pot fi sugerate unele repere
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ale exploatării animalelor în epoca respectivă. Ponderea majoritară a vitelor
în economia alimentară şi utilitară este evidentă. Vârstele de sacrificare ale
exemplarelor identificate evidenţiază un procent de 40% animale sacrificate în
stadiul de tinere şi sub-adulţi (sub 2-3 ani în cazul economia alimentară şi utilitară
este evidentă. Vârstele de sacrificare ale exemplarelor identificate evidenţiază un
procent de 40% animale sacrificate în stadiul de tinere şi sub-adulţi (sub 2-3 ani
în cazul
Tabelul 3 – Distribuţia NMI în complexele din sec. II-III d. Chr. de la Militari
– „Câmpul Boja”
B. 26

B. 41

Loc. 2

Gr.
75

Gr.
81

Gr.
84

Total

%

Bos taurus
Sus s.
domesticus

3

1

2

1

2

1

10

55,56

3

16,67

Ovis/Capra

1

2

11,11

Taxon

2

Equus caballus

1
1
1

Domestic taxa
Capreolus c.

1

Sus s. ferrus

1

1

5,56

16

88,9

1

5,55

1

5,55

Wild taxa

2

11,1

T O TAL

18

100

nostru), 20% între 3-4 ani (adulţi tineri) şi 40% peste 4 ani (adulţi, maturi), Fig.
3. Este clară exploatarea vitei pentru carne, lactate, posibil forţă de tracţiune.
Puţinele dimensionări ale vitelor sugerează prezenţa a cel puţin 1-2 exemplare
ceva mai robuste: humerus distal cu Bd/Dd – 85/79 mm, radius proximal cu
Bp/Dp – 85/44 mm, ori o falangă cu GL/Bp – 64/32; 66,5/33 mm, în contrast
cu alte piese cu dimensiuni modeste, de pildă o falangă cu GL/Bp – 52/27
mm (Fig. 4). Fie este vorba de prezenţa unor masculi, în acest caz sacrificarea
lor fiind justificabilă pentru protejarea femelelor, fie avem de-a face cu unele
„reminiscenţe” ale stocurilor romane ameliorate.
Este interesant faptul că resturile de porcine sunt mult mai numeroase
decât cele de ovicaprine, creşterea porcului se practica pe o scară ceva mai largă
decât a rumegătoarelor mici, fapt asociat cu un caracter de stabilitate pentru
aşezarea respectivă. Din cele trei exemplare porcine, unul avea 7-8 luni, un altul
14-17 luni şi cel de-al treilea cam 12-18 luni. Din lista faunei domestice lipseşte
câinele. În aşezarea de la Militari- „Câmpul Boja” au fost cercetate mai multe
gropi rituale cu depuneri de câini întregi. Animalele fuseseră depuse pe partea
stângă, orientarea craniului fiind E-V sau N-S9. Chiar dacă nu există oase de
câine în eşantion, s-au identificat, în schimb urme de roadere pe unele fragmente
9 Udrescu 1986, p. 199-200
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osoase. Practicându-se aceste depuneri rituale de câini, posibil ca resturile speciei
nu apară printre deşeurile menajere. Trei gropi rituale cu câine s-au descoperit şi
în nivelele din sec. III-IV de la Stolniceni-Râmnicu-Vâlcea10, dovadă că această
practică era destul de răspândită în epocă.
Din secolul IV provine un singur complex, este vorba de bordeiul- B.
39. În interiorul lui au fost descoperite, pe lângă obişnuitele fragmente de vase
ceramice, un cuţit din fier, o mărgea din sticlă neagră şi un castron de mici
dimensiuni, similar unuia de tip Sântana de Mureş - Cerneahov, datat în sec. IV
d. Chr.11. Materialul faunistic cuprinde 35 de oase, dintre care 29 determinabile
complet. Vitele prevalează prin cele 15 resturi (51,72%), urmate de porcine
cu 7 resturi (24,14%), ovicaprine cu 4 oase (13,79%), şi cabaline cu 3 resturi
(10.34%). Oase de animale sălbatice nu s-au găsit. În bordei există oase de la
cel puţin 7 animale, 3 vite, 2 porci, o capră şi un cal. Concret, materialul vitei
se repartizează unui exemplar de 7-9 ani (M3 în uzură-j), un altul de 16-18 luni
(M2 în erupţie finală) şi un al treilea de peste 3 ani. Cele trei radiusuri proximale
stg. confirmă cei trei indivizi estimaţi pe dentiţie. Cele 7 oase de porc provin de
la cel puţin un exemplar tăiat spre un an (humerus distal în curs de sudare) şi un
altul peste această limită. De la o capră provin un fragment de tibie, un humerus
distal şi o mandibulă cu Pd4 în uzură-g, M1-d, M2 se deschide cripta, sugerând
un exemplar sacrificat în jur de 6 luni. Posibil ca un fragment de coastă să provină
tot de la capră. Cel mai interesant material îl are calul. De la el provine un radius
proximal cu sutura vizibilă, sugerând un animal de circa 15-18 luni. Posibil ca
datele metrice scăzute ale piesei să se datoreze vârstei mici a animalului. Un
fragment din diafiza unui metapod (Fig. 5) prezintă urme clare de prelucrare pe
lungimea osului, posibil pentru obţinerea unei patine.
Un singur complex este atribuit secolelor V-VII d. Chr., aspectul cultural
Ipoteşti-Cândeşti. Este vorba de bordeiul- B. 40. De aci provin 6 resturi şi anume:
o mandibulă de vită cu Pd4 în uzură-j iar M2 în uzură-b, ceea ce indică un
exemplar sacrificat sub 2 ani (probabil în intervalul 18-24 luni), aceluiaşi individ
aparţine şi un metatars neepifizat distal. De la cal provine un femur neepifizat
proximal şi distal, indicând apartenenţa la un animal sacrificat sub 3 ani. Un rest
de metatars proximal tot de cal prezintă urme de tăiere în zona proximală (Fig.
6). Două oase sunt nedeterminabile. Din păcate cele câteva resturi faunistice nu
permit şi alte observaţii.
Pentru zonele Munteniei există puţine analize osteo-arheologice asupra
locuirilor de tip Ipoteşti-Cândeşti, este vorba de siturile de la Ciurel12 şi Dulceanca
II13. Potrivit datelor publicate, se pare că nici loturile faunistice din cele două
situri nu excelează în resturi animaliere, în ambele cazuri analizându-se sub 100
10 Udrescu 1992, p. 267
11 Negru, Schuster, Teodor, Morintz, Bădescu, Ursu 2006, p. 105
12 Udrescu 1979, p. 179-230
13 Udrescu 1986, p. 121-154
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piese. În ambele situaţii vitele prevalează, în proporţie majoritară, de 59,05%
la Dulceanca II şi 58% la Ciurel. Ovicaprinele reprezintă 17,14% la Dulceanca
şi numai 6,5% la Ciurel. Porcul este mai bine reprezentat la Ciurel (22,5%),
înregistrând numai 15,24% în cealaltă aşezare. Calul este relativ numeros în
ambele loturi, înregistrând 6-7%. Câinele lipseşte din spectrul faunistic de la
Ciurel. Prin analogie cu cele mai sus expuse se poate susţine faptul că şi locuirea
de tip Ipoteşti-Cândeşti de la Militari-Câmpul Boja a avut o economie alimentară
susţinută de bovine, cu o participare, probabil redusă a altor specii. Cabalinele
posibil să fi fost ocazional folosite în alimentaţie, cât şi pentru prelucrarea
metapodiilor sale.
În cazul locuirilor din secolele II-IV şi IV d. Chr. de la Militari, pentru
regiunile sudice ale ţării există publicate puţine eşantioane faunistice, pentru
această perioadă. Le menţionăm pe cele din aşezările romane târzii de la Cireşanu
(jud. Prahova)14 şi Răcari15 (jud. Dolj). Nici în acest caz nu avem de-a face cu
eşantioane prea numeroase, din ambele situri analizându-se cam 540 resturi
faunistice. Potrivit datelor avansate, bovinele prevalează peste tot, în proporţie
de 67,18% la Cireşanu şi 51,63% la Răcari. Valorile acestea se potrivesc cu
cele înregistrate la Militari (Fig. 7). Procentajul porcului este redus la Cireşanu
(8,78%) şi ceva mai mare la Răcari (15.7%). Doar la Militari acesta atinge
cam 25%. Ovicaprinele sunt mai numeroase la Răcari (24,18%), mai puţine la
Cireşanu (12,21%) şi în nivelele de la Militari. Cât despre cal, acesta se pare că era
folosit în dietă cam peste tot, procentul său este important la Cireşanu (7,25%) şi
nesemnificativ în rest. Oase de câine se înregistrează doar la Cireşanu, în procent
de 1,91%. Evident, eşantioanele insuficiente nu ne-au permis formularea unor
concluzii, rezumându-ne la prezentarea ca atare a datelor obţinute.
Data on animal exploitation in settlements dating from 2-4th and 6-7th centuries
AD at Militari- “Câmpul Boja” (Bucharest). Campaigns 2003 and 2005
Summary
The site which provided the faunal sample is located in the western sector
of Bucharest, the Militari district, south of Dâmboviţa Lake, on both sides of
the street “Câmpul Boja”. Approximately 125 domestic wastes found in several
dwellings and pits, dating from II-IV and VI-VII centuries AD were recovered
during 2003 and 2005 campaigns. Complexes dating to II-III centuries AD
provided 84 bones, identifiable as only 67 pieces. Overall, the distribution of
bones according skeletal regions in each complex does not emphasise special
situations. The identified items, especially originate in the skull (jaws waste,
they usually keep well) and column (ribs, vertebrae) and to some extent broken
metapodii. It is not surprising even “the low-load of bones” of dwellings. For
14 Udrescu 1993, p. 417-418
15 Stanc 2005, p. 69
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hygienic reasons, housing will be cleaned at regular intervals. Pits also contained
few bones, so we exclude their domestic role. According to statistics, cattle
predominate with 65.7%, followed by swine with 25.4%, ovicaprids with 2.99%
and horse with 1.49%, in complexes from II-III centuries AD. Hunting is not
significant in supplying, roe deer and wild boar appearing among common taxa
of local wildlife. Dog is missing from the list of domestic fauna. To mention
that, some time ago 5 ritual pits containing dog skeletons have been published.
This related to the fact that, we have no dog bones in the sample, although traces
of gnawing on the bones there are, might suggest a particular function in the
community. Having been separately buried, its bones would not appear among
kitchen wastes. In a dwelling, dated in the IV the century AD cattle prevail with
51.72%, followed by pig with 24.14%, small ruminants with 13.79% and horse
with 10.34%. Bones of wild taxa were not found. Unfortunately, from a pit-house
dated to the VI-VIIth centuries AD were collected only six bones, two from
cattle and two from horse. It is worth mentioning a metapodial from horse, with
processing traces, possibly to get a skate.
Lista figurilor/Figures
Fig. 1 – Distribuţia oaselor potrivit regiunilor scheletice/
Faunal distribution according skeletal parts
Fig. 2 - Distribuţia oaselor din nivelele din secolele II-III d. Chr.
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Zona de la est de Porţile de Fier în evul mediu
Gabriel Crăciunescu
Abstract
The eastern area from the iron gates during middle age
The Iron Gate’s eastern area has been a strategic place for the people’s
movement from east to west or vice versa. Therefore there has been an area very
disputed in the Middle Age by the neighboring states and also very well fortified
since the beginning.
There have been a series of fortifications with stone walls: the Oreava,
Gradeţ and Ostrovul Banului strongholds, polygonal fortress in the South East
corner of Drobeta’s castrum and the Severin’s Stronghold.
During 2011 and 2012 there have been conducted several archeological
surveys at the Severin’s Stronghold.
We have discovered that the north side wall of the first fortified inside
area have been defended with a wall that had three different positions during
three different periods of time. The main entrance gate was always located in the
Nord area of the stronghold. The surveys have brought some new information
regarding the size and shapes of the inside towers in the East and West areas of
the first fortified inside area and the ratio between the round Tower in the North
East corner of the second’s inside area and it’s walls.
There have been discovered around 200 coins of which around 159 coins
formed a small treasure since the beginning of the 16th century from the last area
of the stronghold.
Keywords: Severin stronghold, middle age, fortification, numismatics
Zona de sud-vest a Olteniei şi a Ţării Româneşti din evul mediu, se
confundă cu actualul judeţ Mehedinţi, fiind reprezentată de teritoriul care se
desfăşoară în evantai la ieşirea din defileul Dunării de la Porţile de Fier. Această
zonă a fost apreciată încă de acum 10.000 de ani de purtătorii culturii Schela
Cladovei1, care au întemeiat aici prima aşezare stabilă din Europa. Zona va fi
apreciată şi de romani, care găsesc aici condiţii pentru ridicarea unui pod peste
Dunăre pentru a traversa mai uşor fluviul şi îşi construiesc o serie de fortificaţii
pentru controlul malurilor Dunării, a circulaţiei navelor de luptă şi comerciale.
1 Boroneanţ, 1996, p. 3-11
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Evul mediu în această zonă reprezintă o perioadă de lupte pentru stăpânirea
malurilor fluviului. Cine stăpânea porţiuni mai mari din malurile acestuia, situate
pe cursul lui cât mai jos, controla de fapt circulaţia navală. În acelaşi timp,
populaţia locală căuta să se apere de noii veniţi care, în cea mai mare parte, erau
nepoftiţi. Din aceste motive, în evul mediu timpuriu au fost ridicate mai multe
fortificaţii de piatră în această zonă care a reprezentat poarta de intrare în Ţara
Românească pentru cei care veneau dinspre apus. Zona nu putea fi ignorată nici
de cei care veneau din răsărit şi se îndreptau către apus. Cu alte cuvinte era un loc
aproape obligatoriu de trecere, dacă nu se dorea adoptarea unor rute ocolitoare.
Pentru sud–vestul Olteniei, respectiv judeţul Mehedinţi, atunci când se
discută despre fortificaţii în evul mediu, se face referire la Cetatea Severinului.
Acest lucru se datorează faptului că respectiva cetate este mai bine cunoscută, a
fost parţial cercetată din punct de vedere arheologic cât şi prin faptul că a jucat
un rol important la graniţa de vest a Ţării Româneşti. Situarea ei la ieşirea din
defileul Porţilor de Fier a determinat să fie aprig disputată de factorii politici
din zonă în diferite perioade. Dacă această fortificaţie îşi continuă existenţa mai
multe secole, alte construcţii similare din zonă au o existenţă mai scurtă şi poate
de aceea nu se discută mai mult despre existenţa şi rolul lor în epocă.
Sunt cunoscute unele dintre acestea şi ne referim la fortificaţia din colţul
de sud-vest al castrului Drobeta2, la cetatea Grădeţ3 şi la fortificaţia din Ostrovul
Banului4. Mai puţin cunoscută este fortificaţia de lângă fostul sat Vârciorova5.
Prezentăm pe scurt aceste fortificaţii, pentru a putea înţelege contextul
politic în care apare cetatea Severinului, rolul jucat de aceasta şi să prezentăm
elemente din noile cercetări care s-au făcut aici în ultimii doi ani.
Fortificaţia poligonală din colţul de sud-vest al castrului Drobeta
Profesorul D. Tudor era convins că Justinian a clădit o fortificaţie la
Drobeta pe care a denumit-o Teodora, după numele soţiei sale. El considera că
Procopius, de la cel care provenea informaţia, nu putea fi atât de greşit informat
deoarece era contemporan cu evenimentele6. Fortificaţia la care facem referire se
află în colţul de sud-vest al catrului Drobeta şi a fost ridicată cu materiale avute la
dispoziţie din castrul de epocă romană. Aceasta are forma unei incinte poligonale
neregulate, zidurile nu au fundaţie7 dar au o grosime de 2 m. În partea de sudvest a acestei incinte se află un turn de formă circulară, cu fundaţia infiptă adânc
în pământ (Pl. I/2). În exterior se aflau două şanţuri care apărau laturile de nord
2 Davidescu, 1969, p. 14-23
3 Idem, 1978, p. 114-123
4 Idem, 1969, p.32-35
5 Dimitrescu, 1883, p. 165
6 Tudor, 1978, p. 459
7 Davidescu, 1969, p. 19
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şi est ale fortificaţiei. Laturile de sud şi vest erau apărate de terenul abrupt. În
nord-vestul incintei poligonale a fost descoperită o groapă cu grâu carbonizat. În
acest grâu se afla o monedă de la Andronic al II-lea Paleologul (1295-1327). Sub
această groapă se afla un puţ umplut cu diverse materiale. În umplutura puţului
s-au descoperit trei schelete ale unor luptători ce aveau armele alături8.
La această prezentare sumară a fortificaţiei vom aminti şi de alte elemente
care să ne permită o sugestie legată de rolul acesteia.
Cronologic, cea mai veche descoperire care are legătură cu fortificaţia
amintită, este necropola descoperită în zona termelor romane ale Drobetei şi
cercetată de Al. Bărcăcilă9. Într-un material mai nou10 referitor la această necropolă,
se face o analiză a pieselor descoperite şi se conchide că începutul funcţionării
necropolei datează din sec. al XIII-lea. Anumite piese din această necropolă se
datează în sec. XI-XII în Transilvania şi Banat11, constituind un indiciu sigur al
prezenţei populaţiei slave şi maghiare. Tot pe baza inventarului, autorul acestui
material susţine că unele piese ating sec. al XV-lea.
La est de fortificaţia poligonală a fost efectuată o cercetare arheologică
în jurul anului 1980, care poate fi numită acum preventivă. Acolo urma să se
amplaseze nişte rezervoare pentru combustibil. Cercetarea a fost realizată de
arheologii I. Stîngă şi C. Stuparu şi a dus la descoperirea a circa 20 morminte
de inhumaţie12. Morţii erau întinşi pe spate, cu mâinile pe piept şi capul la vest
dar nu aveau nici o piesă de inventar. O situaţie asemănătoare a mai fost întâlnită
într-o necropolă de la Ostrovul Mare13, dar aici au existat câteva piese de inventar
pe care s-a făcut datarea. Prin analogie cu situaţia înmormântărilor de la Ostrovul
Mare a fost datată şi necropola din Drobeta Turnu Severin în sec. XII-XIII.
Ultimul element pe care îl aducem în discuţie este reprezentat de aşezarea
situată pe castru, pe latura de nord-vest a acestuia. Cercetarea a relevat existenţa
unor locuinţe cu vetrele de foc lucrate din piatră şi cărămidă romană14 care au fost
atribuite sec. X-XI.
Pe baza elementelor prezentate, fortificaţia din colţul de sud-vest al
castrului Drobeta poate avea o altă importanţă şi semnificaţie în istoria politică
a zonei de la est de Porţile de Fier. Existenţa unei aşezări de sec. X-XI şi a unei
necropole de sec. XII-XIII în apropierea acesteia poate sugera o datare mai
timpurie a fortificaţiei. Necropola din zona termelor romane cu cele 165 de
morminte sugerează o funcţionare de lungă durată a acesteia şi care trebuie legată
de Cetatea Severinului datorită numărului mare de înmormântări. Este posibil
8 Ibidem, p. 18
9 Bărcăcilă, 1959, p. 769-794
10 Ţeicu, 2002, p. 174-183
11 Ibidem, p. 178
12 Crăciunescu, 2004, p. 54
13 Boroneanţ, Crăciunescu, p. 119-134
14 Florescu, Davidescu, 1971, p.1129-1131
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ca această fortificaţie să fi fost ridicată de populaţia locală cu materiale luate din
vestigiile romane. Sugerez că ar fi posibil ca sediul primului ban de Severin să
fi fost aici, în mica fortificaţie din colţul de sud-vest al castrului Drobeta. Chiar
dacă nu exista această mică fortificaţie în momentul numirii banului de Severin, se
putea construi una destul de repede cu materialele avute la dispoziţie din vestigiile
romane. Atunci când timpul a permis, s-a luat masiv piatra fasonată şi a fost
folosită la ridicarea cetăţii Severinului. Unele porţiuni din zidul de est al primei
incinte de la Cetatea Severinului este ridicat fără a avea o fundaţie, aşa cum se
întâmplă cu zidul fortificaţiei poligonale din castru. Aceste argumente sugerează
posibilitatea ca sediul primului ban de Severin să fi fost în mica fortificaţie din
colţul de sud-vest al castrului Drobeta. Considerăm că şi după mutarea banului în
Cetatea Severinului a continuat să fie folosită necropola din zona termelor, pentru
că altfel ar fi mai dificil de explicat numărul mare de morminte descoperite aici.
Cetatea Oreava
De la sfârşitul sec. al XIX-lea se cunoştea faptul că pe valea Slătinicului15
se află o cetate cu ziduri de piatră. Terenul stâncos şi cu grohotişuri a făcut mai
puţin atractivă cercetarea acestei zone. În urmă cu câţiva ani, un coleg de la
Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Constantin Para, a identificat locul în care se
află construcţia. Este situată chiar deasupra fostului sat Vârciorova, pe o înălţime
dominantă. Aceasta este acoperită de tufe şi vegetaţie, fiind greu de reperat. Din
informaţiile colegului Para rezultă că zidul, ce poate fi urmărit destul de greu şi
doar pe anumite porţiuni, este lucrat din piatră fasonată şi legată cu mortar. Nu
a putut găsi decât două fragmente ceramice feudale care nu ajută la o eventuală
datare. Aceasta înseamnă că cetatea a avut o existenţă scurtă sau că reprezenta un
loc de refugiu în caz de pericol.
Cetatea Grădeţului
Pe drumul care duce la Schitul Topolniţei, la ieşirea din satul Baloteşti, la
confluenţa pârâului Ştilbiţa cu Topolniţa, se află dealul Grădeţ. De pe vârful lui
străjuieşte cetatea cu acelaşi nume care are o formă de poligon (Pl. I/1) cu laturile
inegale şi uneori rotunjite16. În cel mai înalt punct din interiorul cetăţii se află o
construcţie circulară17. Pe latura de vest a incintei se află un bastion semicircular
adăugat mai târziu. În sud-vestul construcţiei se află poarta care avea o deschidere
iniţială de 2,70 m iar la o refacere a rămas de 1,25m. Pe latura de vest terenul este
plat pe o lăţime de câţiva metri, lăsând impresia că aceasta era zona prin care se
ajungea, cu vehicule, la poarta cetăţii. Pintenul de deal pe care se află cetatea, a
15 Dimitrescu, 1883, p. 165
16 Davidescu, 1978, p. 117
17 Idem, 1969, p. 28
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fost tăiat de un şanţ adânc şi foarte lat care să împiedice accesul facil la cetate.
Cercetările arheologice au dus la descoperirea unor materiale arheologice
destul de sărace: caiele şi potcoave pentru cai precum şi elemente de pinteni.
Ceramica de două categorii, permite identificarea unor tipuri de vase18.
Fortificaţia, datată în sec. al XIII-lea, este considerată a fi opera populaţiei
româneşti din zonă care se organiza din punct de vedere militar. Pe baza ceramicii
este considerată că are legături indisolubile cu centrul de la Drbeta Turnu Severin
şi cu cele din valea Dunării19.
Fortificaţia din Ostrovul Banului
Ostrovul Banului sau Ostrovul Golu este o insulă aflată lângă localitatea
Gura Văii, chiar în aval de hidrocentrala Porţile de Fier I. Insula a fost locuită
începând din neolitic până în epoca feudală. Romanii au ridicat o fortificaţie
pe capătul amonte al insulei, fortificaţie ce avea o formă triunghiulară datorită
terenului20. Latura de est, către interiorul insulei, era apărată cu un şanţ dublu care
tăia insula de la nord la sud.
Fortificaţia feudală nu ocupa decât porţiune de vest a fortificaţiei anterioare.
Era orientată cu faţa la răsărit unde avea şi trei din cele patru turnuri existenta.
După tehnica de construcţie a zidurilor şi câteva elemente de construcţie, cetatea
poate fi datată între secolele XIII - XVI21.
Cetatea Severinului
Dacă pentru fortificaţiile prezentate până acum dispunem doar de rezultatele
unor cercetări mai vechi, pentru Cetatea Severinului au apărut informaţii noi, ca
urmare a cercetărilor arheologice22 efectuate aici în perioada aprilie-noiembrie
2011 şi aprilie-iunie 2012. Aceste cercetări s-au datorat derulării unui proiect cu
finanţare europeană de reabilitare a acestei cetăţi şi de valorificare turistică a sa.
Cetatea Severinului apare consemnată prima dată într-un act în anul 1233
când este amintit Luca, ban de Severin23. Se presupune că regalitatea maghiară
a numit bani în această regiune chiar înainte de 1233 şi că prima fortificaţie ar fi
fost realizată din lemn24. După părerea mea şi ţinând seama de cele arătate mai
18 Ibidem, p. 31
19 Davidescu, 1978, p. 120-121; Bărcăcilă, 1959, p. 787-788; Nicolescu, 1959, p181
20 Davidescu, 1977, p. 37
21 Davidescu, 1969, p. 35
22 Colectivul de cercetare a fost compus din: Gabriel Crăciunescu-resposabil ştiinţific, Cristian
Dumitru Manea, Ersilia Margareta Marcu, Marin Iulian Neagoe, Oana Minodora Neagoe, Mihai
Stîngă-membrii
23 Holban, 1981, p. 55
24 Davidescu, 1970, p. 9-14
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înainte, este posibil ca sediul primilor bani de Severin să fi fost în mica fortificaţie
poligonală din castrul Drobeta.
Pentru o mai bună înţelegere a situaţiei Cetăţii Severinului, precizez că
aceasta a avut două incinte cu ziduri de piatră construite în perioade diferite. Se
presupune că anterior primei incinte de piatră ar fi existat şi o fază cu palisadă de
lemn. În sec. XV a fost construită a doua incintă cu ziduri de piatră, care mărea
spaţiul din interiorul cetăţii. Cucerită, distrusă parţial şi iar refăcută, cetatea îşi
încetează existenţa în anul 1524 când este distrusă de turci şi nu va mai fi refăcută
niciodată.
În timpul cercetărilor arheologice de la Cetatea Severinului a fost
îndepărtată depunerea de pământ rezultată din cercetări anterioare, pe toată latura
de est a zidului primei incinte fortificate. Astfel am avut posibilitatea să observ
că, începând de la turnul median de pe latura de est a primei incinte, către sud,
zidul nu avea fundaţie (Pl. IX/1) şi era construit din piatră şi mortar direct peste
un strat de cenuşă amestecată cu fragmente ceramice şi oase de animale. Această
situaţie poate fi urmărită pe jumătate din distanţa de 34 m dintre turnul median
şi turnul de sud-est a primei incinte. Pe jumătatea sudică a acestei laturi zidul are
o fundaţie destul de adâncă, lucru care se poate datora şi configuraţiei terenului
ce coboară accentuat în pantă. Fundaţia jumătăţii de nord a laturii de est, care
merge de la turnul intermediar la turnul de nord-est, a fost verificată prin sondări
locale de mici deschideri dar de adâncime mare şi a confirmat existenţa unor
fundaţii destul de adânci pentru acest segment de zid. Sondajele au fost executate
pe laturile de est şi vest ale primei incinte, fiind necesare proiectantului pentru
calcule referitoare la amploarea restaurării zidurilor
Zidul de vest al primei incinte avea o fundaţie destul de adâncă şi
menţionăm zona dintre turnul intermediar şi cel de nord-vest, care coboară cu cel
puţin 3 m, atât cât a fost sondat. Segmentul de sud al acestui zid de vest coboară
chiar mai mult deoarece terenul înregistrează o pantă puternic descendentă în
acest sector. Cum este şi normal, fundaţiile turnurilor de nord-est şi nord-vest ale
primei incinte sunt foarte mari, de 3-4 m şi chiar mai mult, deoarece cercetarea
actuală nu a ajuns la baza acestora.
În continuare ne propunem să prezentăm câteva elemente legate de laturile
de est şi vest ale primei incinte. Începem cu turnul intermediar de est prezentat
de Al Bărcăcilă în urma cercetărilor pe care le-a întreprins la Cetatea Severinului
(Pl. II). Diferenţele între ceea ce a descoperit Al. Bărcăcilă şi ceea ce am găsit
noi pe teren sunt destul de mici. Aceste diferenţe se referă la grosimea laturilor
de nord şi sud care acum au 1,20 m cea de nord şi 1,30 m cea de sud (Pl. IV).
Fiecare din aceste laturi sunt lucrate pe un fel de platformă de piatră legată cu
mortar de var care iese mai mult în afara fundaţiei zidurilor în ambele cazuri (Pl.
XII/1). De aceea, probabil, Al. Bărcăcilă a considerat că zidurile sunt mai groase.
Diferenţe înregistrăm şi pentru zidul de pe latura de vest a turnului de est. După
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o atentă şi minuţioasă curăţire a acestuia, am constatat că are o grosime de doar
un metru. Diferenţe se înregistrează şi în privinţa dimensiunilor interioare ale
turnului. Latura nord-sud are o lungime de 4,80 m, cu 0,70 m mai mult decât
la Al. Bărcăcilă (Pl. II). Dacă la Bărcăcilă se mai observau treptele de urcare şi
coborâre în turn, noi nu le-am mai găsit. Aceste diferenţe se pot datora faptului
că Al. Bărcăcilă a măsurat elementele componente ale turnului de est, în mod
separat din estul şi din vestul lui deoarece prin interiorul acestuia trecea un zid
neregulat ca formă şi grosime.
După desfiinţarea turnului ca element defensiv, acesta a fost umplut, până
la înălţimea de 1,60 m, cu un amestec de piatră, argilă şi pastă de var. Această
combinaţie a suferit o puternică ardere care a întărit respectiva mixtură. În
momentul cercetărilor noastre se desprindeau bucăţi mari din această combinaţie
(Pl. IX/2) în care se observau destul de uşor pietrele, argila arsă şi cantităţi mari de
var pastă, încă moale. La înălţimea de 1,60 m de baza turnului, după demontarea
acestei mase de piatră slab legată, se înalţă zidul propriu zis, lucrat din piatră,
nisip şi var, după tehnica vremii şi având o rezistenţă deosebită. Trebuie să mai
menţionăm că pe latura de nord, de la est de zid, a turnului intermediar, se aflau
bârne carbonizate şi multe resturi de arsură. Este sigur că Al. Bărcăcilă nu a săpat
această porţiune din zona turnului, el s-a limitat la latura de est a turnului pe care
nu se mai găsesc bârne carbonizate şi resturi de arsură. Pe baza celor prezentate
rezultă că turnul a suferit o puternică incendiere, lucru susţinut şi de pietrele
rămase la care se observă că au suferit o ardere puternică. După dărâmare, din
turn s-au mai păstrat zidurile pe o înălţime de 1,60 m în unele locuri, probabil prea
puţin ca să mai fie refăcut. Era necesară refacerea rapidă a sistemului defensiv în
acest punct şi de aceea s-a procedat la umplerea rapidă a bazei turnului cu argilă,
piatră şi var.
Şi în privinţa turnului intermediar de pe latura de vest există câteva
elemente care diferă între ceea ce a descoperit Al. Bărcăcilă şi ceea ce am mai
găsit noi. Dar înainte de a prezenta aceste deosebiri, trebuie să spun că în zona
interioară a acestui turn de vest erau bucăţi foarte mari de ziduri desprinse din
construcţia iniţială. Acestea au fost îndepărtate cu mare grijă şi apoi a început
săpătura arheologică.
Prima deosebire între cele două cercetări executate la distanţă foarte mare
în timp se referă la latura de est a acestui turn de vest pe care Al. Bărcăcilă o
prezintă în desenele sale (Pl. III/ZTE). Cercetările noastre nu au surprins nici o
urmă din această latură, nici acolo unde o prezintă Al. Bărcăcilă nici mai la est.
Latura de est a acestui turn, după Al. Bărcăcilă, ar trebui să suprapună parţial,
soclurile antice cum le numeşte Al. Bărcăcilă (Pl. III/B1, B2). Dar lucrul acesta
nu se observă nici pe traseul zidului rămas, cel de nord (B1), nici pe traseul
zidului B2 sau a turnului circular din notaţiile lui Al. Bărcăcilă. Eu consider că
zidurile B1 şi B2 din desenul lui Al. Bărcăcilă sunt laturile de nord şi sud ale
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acestui turn intermediar de pe latura de vest iar zidul de sud al turnului, are capul
de est ieşit cu 0,15 cm din turnul rotund (Pl. V), pe când la Al. Bărcăcilă acesta
se termină undeva în grosimea turnului rotund (Pl. III/B2). Noi am continuat
cercetarea şi la capetele de est ale laturilor de nord şi sud ale turnului. Nici aici nu
am găsit nici o urmă care să sugereze existenţa unei laturi care să închidă turnul
acesta intermediar. Mai mult, capetele celor două laturi amintite se terminau în
mod firesc, prin finisare de epocă, fără să prezinte rupturi de execuţie a zidului.
Ceea ce înseamnă că aşa s-a intenţionat să fie construite încă de la început. Latura
de nord a turnului (Pl. V/ZN) este distrusă în porţiunea de legătură cu zidul de
incintă. Dar lucrul acesta se poate datora şi faptului că el a fost construit ulterior
şi nu a fost legat organic de acest zid de incintă, însă distrugerea nu este totală
deoarece partea inferioară se păstrează. Latura de sud a turnului desenată de noi
(Pl. V/ZS) nu se situează pe aceeaşi linie cu latura de sud a turnului, aşa cum îl
desenează Al. Bărcăcilă (Pl. III/B2), el este retras spre sud cu circa 0,20 m, lucru
care se observă parţial în zona în care turnul rotund atinge tangenţial zidul de
incintă (Pl. X/2). Nu putem observa modul în care este realizată această latură de
sud a turnului, dacă este prinsă organic de zidul de incintă sau nu. Cel mai probabil
a fost construit la fel ca şi cel de nord. Succesiunea de construcţie a zidurilor în
acest segment este următoarea: prima dată a fost construit zidul de incintă (Pl. V/
ZI) împreună cu latura de vest a turnului de vest (Pl. V/ZV), a urmat construirea
celor două ziduri, de nord şi sud ale acestui turn (Pl. V/ZN, ZS) iar ultimul a fost
ridicat turnul circular (Pl. V/TC), adosat laturii de vest a primei incinte.
Turnul circular, care suprapune parţial latura de sud a turnului intermediar
(Pl. V/TC), nu a avut o fundaţie la fel de solidă. Acest lucru este demonstrat de
faptul că azi acest turn circular este fisurat în zona situată peste zidul de sud
al turnului. Dacă zidurile de nord şi sud ale turnului (Pl. V/ZN, ZS) ar fi fost
anterioare zidului primei incinte a cetăţii, cel puţin zidul de nord (ZS), asupra
căruia se pot face observaţii, ar fi prins organic în structura zidului incintei cetăţii
sau ar fi fost suprapus de acesta. Ori lucrul acesta nu se poate demonstra pe ceea ce
se observă astăzi. De fapt Al. Bărcăcilă nu a săpat interiorul turnului intermediar
de pe latura de vest pentru că am găsit acolo straturi arheologice nederanjate.
Erorile lui pot proveni din existenţa acelor blocuri desprinse din zidul de incintă
al primei fortificaţii şi faptului că a cercetat doar partea superioară a turnului de
vest. Nedezgolind zona de îmbinare a turnului circular cu zidul incintei, nu avea
cum să ştie poziţionarea laturii de sud a turnului exterior.
Dacă am prins foarte bine fereastra crenel din partea de sud a turnului
median (Pl. V/FCS), nu am mai găsit decât unele element care să ne sugereze
existenţa uneia similare pe latura de nord a turnului, concretizate în câteva cărămizi
aranjate pe cant şi situate către zidul de incintă. Fundaţia foarte adâncă a turnului,
de peste 3 m cât a fost sondat, ne sugerează faptul că acesta a fost construit în
acelaşi timp cu zidul de incintă de pe latura de vest. Începând de la turnul de
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nord-vest, acest zid avea o înălţime foarte mare dar şi fundaţie asemănătoare
iar aceste elemente se continuă până la turnul de sud-vest. Aceste elemente se
datorează şi faptului că, pe această latură de vest de la incinta I, terenul cobora
în pantă rapidă până la incinta II, adică de la est către vest. Această diferenţă de
nivel i-a determinat pe apărătorii cetăţii să construiască o platformă din lemn,
între cele două incinte, pentru o mai bună circulaţie şi observare a terenului din
jur. Resturi de la această platformă au fost descoperite între cele două incinte, pe
latura de vest, în special de la turnul intermediar până la zidul de cărămidă de care
vom discuta în continuare.
Tot pe această latură de vest a primei incinte, am mai descoperit un zid
de cărămidă (Pl. VII/1) situat la 16 m de turnul intermediar de pe această latură
şi la 15 m faţă de turnul de sud-vest. Zidul acesta avea o grosime de 0,50 m, era
lucrat din cărămidă legată cu mortar de var, era orientată oblic către sud-vest şi
mergea pe o lungime de 6,50 m. Până la zidul celei de a doua incinte mai erau
5,80 m, dar această porţiune nu a mai putut fi cercetată datorită depunerilor de
pietre demolate din zidui şi lipsei de interes a arheologului desemnat de mine să
supravegheze lucrările. Oricum, zidul era frânt în două locuri de la nord către
sud iar partea lui de sud văzută de noi, nu se termina normal, era ruptă dar nu am
găsit urme de închidere a acestei laturi. Aceste fracturări ale zidului în două zone
a determinat acea deviere către sud-vest. Este posibil ca zidul să fi avut traseul
direct către vest. Şi încă o precizare: porţiunea de teren în care am descoperit
acest segment de zid, este situată mult mai jos decât turnul intermediar pe care
l-am amintit, datorită terenului în pantă. Este posibil ca să fi existat şi un al doilea
zid de cărămidă mai la sud, dar în urma decapării mecanice supravegheate de
colaboratorii mei, nu a mai rămas nici un element. Impresia mi-a fost sugerată de
o zonă cu mortar de pe zidul primei incinte, situată câţiva metri mai la sud.
Mai departe voi prezenta câteva elemente nou descoperite în timpul
cercetărilor din 2011-2012, referitoare la latura de nord a primei incinte.
Turnurile de nord-est şi nord-vest au fost legate între ele prin laturile lor
de nord, după planurile lui Al. Bărcăcilă, printr-un zid de piatră care constituia
latura de nord a cetăţii (Pl. VIII/3). Cercetările noastre au arătat că au mai existat
încă două ziduri care au avut acest rol în diferite etape. Turnul de nord-vest a
fost cercetat pe o adâncime de 3,5 m, fără a se fi epuizat stratul de depuneri
arheologice. Acesta a fost nivelat, în etape diferite, cu trei straturi de şapă din
piatră, nisip şi var.
Vom începe prezentarea zidurilor care constituiau latura de nord a primei
incinte a cetăţii, de la sud către nord şi în acest sens precizăm că primul zid (Pl.
VIII/1) care uneşte turnurile de nord-est şi de nord-vest avea fundaţia lată de
2,10-2,20 m şi elevaţia lată de 1,80 m. Acesta a fost realizat prin săparea unui
şanţ cu lăţimea respectivă şi adâncimea de 2,50 m, în care a fost zidită piatra cu
mortar. Pe traseul său, la baza elevaţiei, am găsit două pietre cu decupaj în interior
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şi aflate la 2,45 m una de alta (Pl. XI/2) pe care le socotim elemente ale unor porţi
care au funcţionat aici. Porţile erau situate la mijlocul distanţei dintre cele două
turnuri. Acest zid se continuă prin adosare parţială pe latura de sud a turnului de
nord-vest. De aceea consider că el reprezintă latura de nord a cetăţii în cea de a
doua fază a primei incinte, atunci când turnul de nord-vest era construit.
Cel de al doilea zid al primei incinte a acestei cetăţi (Pl. VIII/2), se află
la circa un metru în nordul primului zid. În capătul de vest această distanţă este
de 0,90 m iar în cel de est distanţa este de 1,20 m, făcând ca al doilea zid să fie
uşor oblic faţă de primul. Are o fundaţie lată de 1,90 m şi nu s-a păstrat nimic
din elevaţie. În adâncime a fost cercetată fundaţia sa până la 1,80 m şi încă se
mai adâncea. El porneşte de lângă turnul de nord-vest, cu a cărui zidărie se
împleteşte, apoi are o întrerupere de 2,80 m către turnul de nord-est. Pe această
linie, în prelungirea zidului şi lângă acest turn, se mai află un rest de zid ce poate
fi urmărit pe o lungime de 0,35 m. Lăţimea lui este aceeaşi cu a zidului acum
amintit. Consider că această porţiune a constituit locul unde s-a aflat poarta de
intrare prin acest zid. Socotesc că acesta este primul zid de apărare al primei
incinte de pe latura de nord.
Ultimul zid al primei fortificaţii, pe latura de nord, se află pe aceeaşi linie
cu zidurile exterioare de pe laturile de nord ale turnurilor de nord-est şi nord-vest
(Pl. VIII/3) şi la 3,5 m de zidul anterior. Lângă turnul de nord-est se observă
destul de bine că acest zid de incintă a fost construit după ce turnul exista, prin
faptul că piatra celor două ziduri nu se împleteşte, fiind lucrate în paralel. Ca
şi la turnul intermediar de pe latura de est, am întâlnit şi aici, în zona centrală,
o aglomerare de piatră prost legată cu mortar de var şi care se desprindea la o
uşoară atingere. Şi aici avem o astupare a unei zone dezafectate din zid, unde
considerăm că a fost poarta care avea o lăţime de 3,30 m. Deşi piatra nu este
aranjată pe partea interioară şi exterioară a zidului acolo unde astupă poarta, ea
este bine prinsă cu mortar de var şi nisip. În zona aceasta au fost descoperite mai
multe blocuri de piatră frumos finisate, cu anumite curburi care sunt fragmente
de la ancadramentele porţilor de intrare în cetate din diferitele perioade şi în
special de la poarta acestui ultim zid al primei incinte a cetăţii Severinului. La
nord de această poartă, a fost construit un turn rectangular (Pl. VIII/5; XII/2) cu
dimensiunile de 6 x 4,5 m şi adâncimea de 3,60 m. Zidurile lui sunt late de 1,10 m
pe laturile de nord, est şi vest şi de 0,80 m pe latura de sud, către zidul de incintă.
Pe interiorul zidului de est al turnului, se păstrează urma unei bârne care a fost
încastrată în zidărie şi care a lăsat o amprentă lată de 0,27 m şi lungă, pe verticală,
de 1,35 m începând de la partea superioară. La nivelul de călcare din cetate, acest
turn exterior de pe latura de nord, are zidurile lungi prevăzute cu o amprentă
vizibilă pe ambele laturi, rezultat al unor bârne care au fost încastrate în ziduri.
Aceste elemente ar putea sugera faptul că turnul era acoperit, la acest nivel, cu un
podeţ de lemn care se putea continua în nord cu o structură asemănătoare care se

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

197
sprijinea pe două ziduri cu fundaţie superficială (Pl. VIII/6) lucrate în prelungirea
laturilor lungi ale turnului. Aceste două ziduri care porneau de la turnul amintit,
aveau o lungime de 3,80 m, lăţimea de 0,80 m şi adâncimea de 0,90 m iar capetele
lor din nord se termină cu fundaţii ceva mai adânci şi sunt prinse în zidul celei de
a doua incinte. Că ele sunt lucrate cu materiale aduse din castrul roman Drobeta,
stă mărturie un bloc de piatră exfoliat datorită unui incendiu prin care a trecut. Cu
toate acestea blocul mai păstrează două litere din inscripţia romană iniţială. Într-o
anumită fază, poarta din acest al treilea zid a fost astupată cu un zid în care s-a
lăsat o deschidere de 1,20 m, mărginită în interiorul cetăţii de un zid semicircular
(Pl. VIII/4; XI/2)) gros de 0, 65 m. Din acest spaţiu semicircular se trecea în
turnul exterior pe o scară din lemn, lucru sugerat de amprenta lăsată de aceasta
în zidul de incintă către turnul exterior. Acest spaţiu semicircular va fi umplut cu
piatră prost legată cu mortar de var, de care aminteam mai înainte. Dacă turnul
patrulater din nordul primei incinte nu ar fi fost acoperit cu lemn la nivelul de
călcare al cetăţii, atunci când s-a umplut locul porţii din acest zid cu piatră şi
mortar, mult asemenea material ar fi căzut în turnul patrulater, ori cercetarea nu
a surprins aşa ceva.
Nu intenţionăm să prezentăm materialele arheologice care s-au descoperit
în interiorul primei incinte a cetăţii şi nici ce se găsea lângă zidul de vest al primei
faze a cetăţii. Amintim doar că în spaţiul din interiorul primei faze a fortificaţiei, în
partea de nord-est, a fost descoperită o fântână (Pl. VIII/8) lucrată din piatră între
care se intercalau şi câteva bucăţi de cărămidă. Aceasta avea diametrul exterior
de 2,30 m iar cel interior de 1,30 m. Era toată umplută cu pietre de diferite mărimi
iar pentru că nu a fost complet golită de aceste pietre, nu s-au găsit materiale
care să ajute la încadrarea ei cronologică. Este posibil să fi funcţionat pe toată
perioada cât a existat cetatea. Avantajul acesteia, în timpul funcţionării, consta
în faptul că pânza freatică aflată la baza terasei pe care se află cetatea, o putea
alimenta cu apă şi în cele mai secetoase momente ale anului. A fost curăţată de
pietre doar pe o adâncime de aproape 10 m, până în momentul când s-a dat de
apă. În luna decembrie 2012, nu se mai vedea apă pe fundul acesteia datorită
secetei din respectivul an. Oricum, atunci când s-a sistat curăţirea, se mai aflau
destule pietre pe fundul ei.
Cea de a doua incintă nu a fost cercetată decât în măsură foarte mică,
astfel încât nu cunoaştem prea multe lucruri despre ea faţă de ceea ce se ştia. Un
exemplu în acest sens îl constituie faptul că nu cunoaştem exact ce formă are
colţul de nord-vest al acestei a doua incinte. În reprezentările mai vechi25, cea de a
doua incintă are cele patru colţuri rotunde (Pl. VI) dar îi lipseşte turnul circular din
colţul de nord-est. Restaurarea făcură după cercetările lui M. Davidescu de după
1965, ne prezintă turnurile de sud-vest şi sud-est ca având colţuri în unghi drept.
De aceea este importantă forma colţului de nord-vest. Trebuie să ne mulţumim în
25 Davidescu, 1969, p. 11
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acest sens cu planurile actuale mai mult presupuse de către topografii, în privinţa
unor detalii, care nu au avut la dispoziţie acest colţ de nord-vest decopertat.
Cercetarea noastră a mai pus în evidenţă un lucru şi anume că turnul circular din
colţul de nord-est al celei de a doua incinte (Pl. VII), nu are depuneri arheologice
în umplutura sa. Era folosit pentru observaţie şi ripostă cu arme de foc, dacă
cetatea era atacată. Probabil că în interiorul lui exista o platformă de pe care se
acţiona, aflată puţin mai sus faţă de nivelul de călcare al fortificaţiei. Este greu
de stabilit ceva în acest sens deoarece în turn, nivelul de călcare din epocă a
fost distrus de diverse intervenţii în perioadele modernă şi contemporană. Din
observaţiile făcute asupra modului de împletire a zidurilor incintei a doua cu
zidurile turnului se poate afirma că aceste ziduri au fost ridicate în acelaşi timp.
Pe latura de vest a celei de a doua incinte s-a aflat tot timpul, în ultimii
50 de ani, un teren mlăştinos. Am presupus că situaţia era asemănătoare şi în
urmă cu câteva sute de ani. Am cerut colaboratorilor mei să deschidă o secţiune
perpendiculară pe zidul exterior al cetăţii. S-a putut constata că la distanţa de 3,50
m de acest zid a existat un alt zid (Pl. VII/2), lat de 0,50 m şi lucrat din piatră
legată cu mortar de var şi nisip. Acesta era situat în marginea vestică a unui teren
argilos de culoare roşcată, după care începea un pământ negru de mlaştină. Rolul
acestui zid era acela de a împiedica deplasare terenului şi implicit a zidului de
vest al incintei a doua. Din păcate nu a fost dezvelit decât un segment de 1,50
m din acest zid de consolidare a terenului. Cu toate indicaţiile mele, persoana
desemnată dintre colaboratori nu a mai deschis alte secţiuni în timpul avut la
dispoziţie, la nord şi sud de cea realizată, astfel încât nu putem şti acum cât
se mai întindea zidul şi ce alte lucrări am mai fi putut descoperi în acest teren
despre care se ştia că este mlăştinos. Se impune ca pe viitor să se rezolve această
problemă şi cea legată de colţul de nord-vest al celei de a doua incinte. Mai
trebuie continuată cercetarea şi la turnul rotund din colţul de nord-est, pentru a
afla mai multe amănunte legate de acesta ca de exemplu raza mare şi cea mică
a acestuia deoarece măsurătorile mele au arătat că turnul are forma unei elipse
şi are deci două diametre. Un lucru neelucidat este şi cel legat de modul cum
capetele celor două ziduri (Pl. VIII/6) care pornesc din turnul intermediar din faţa
primei incinte de pe latura de nord se leagă sau sunt prinse în zidul celei de a doua
incinte, dacă acestea nu depăşeau iniţial acest zid, în partea de nord. Atunci poate
am avea o viziune mai exactă asupra modului cum se ajungea să se intre în cetate
pe această latură de nord a primei incinte. Cercetările mai trebuie să stabilească şi
locul porţii de acces în cadrul zidurilor celei de a doua incinte a cetăţii pentru că
în campaniile din 2011 şi 2012 nu s-a elucidat acest aspect. Cu excepţia turnului
circular din colţul de nord-est, nu s-a lucrat nimic la cea de a doua incintă a cetăţii
în ceea ce priveşte zidurile.
Alte descoperiri care pot fi amintite se referă la piesele de numismatică26
26 Crăciunescu, Rădulescu, 2012, p. 188-236
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în număr de 199 din care 159 au fost descoperite în acelaşi loc, păstrând încă fire
de textile pe unele exemplare. Acestea au fost tratate ca un tezaur. Alte descoperiri
au fost făcute în Suprafaţa XII din anul 2012, situată la nord de turnul de nordest. Aici am găsit 18 monede grupate, din care 10 proveneau de la Albert de
Habsburg. Se poate vorbi şi în acest caz de un mic tezaur27. Toate descoperirile
numismatice se adaugă la mai vechile descoperiri de aceeaşi natură din această
zonă, valorificate în anii trecuţi28.
Înainte de începerea cercetărilor la Cetatea Severinului, cel mai
impresionant element al fortificaţiei era zidul de nord al turnului de nord-est al
primei incinte, care beneficiase şi de o restaurare. După terminarea cercetărilor
din 2012, porţiuni importante din zidurile de vest şi nord ale primei incinte au
fost scoase la lumină. Pe suprafaţa lor se păstrează tencuiala de var amestecat cu
nisip ce are o tentă de alb. Privită de la distanţă, în vremea sa de glorie fortificaţia
trebuie să fi fost impresionantă cu zidurile albe şi înalte de peste15 m.
În concluzie, campaniile de cercetări de la Cetatea Severinului din 2011
şi2012 au corectat unele date referitoare la această fortificaţie. Este vorba de
turnul intermediar de pe latura de est a primei incinte, şi s-a stabilit că pe latura de
vest a primei incinte nu avem un puţ, acolo fiind vorba de un turn. Adevăratul puţ
a fost descoperit în partea de nord-est a primei fortificaţii. De la săpăturile lui Al.
Bărcăcilă au mai dispărut unele elemente şi ne referim la latura de est a turnului
intermediar de pe latura de vest ale cărei urme nu le-am putut detecta pe teren.
Marea noutate a acestor cercetări este constituită de descoperirea a încă
două ziduri, la prima incintă, care închideau latura de nord a fortificaţiei în diferite
perioade şi stabilirea faptului că pe această latură s-a aflat tot timpul poarta de
acces în cetate în perioada de existenţă a primei incinte.
Urmează ca, în afara descoperirilor numismatice29, alte aspecte legate de
cercetările din Cetatea Severinului, precizări de ordin cronologic a diferitelor
faze de refaceri ale cetăţii, să fie prezentate de ceilalţi membrii ai colectivului de
cercetări arheologice de la Muzeul Regiunii Porţilor de Fier.

27 Ibidem, p. 199-201
28 Stîngă, 2002; idem, 2004; Bărcăcilă, 1957
29 Crăciunescu, Rădulescu, op. cit.
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Explicaţia planşelor
Planşa I: 1-Planul cetăţii Grădeţ (după M. Davidescu, 1978); 2-Planul
fortificaţiei poligonale din colţul de sud-vest al castrului Drobeta (după M.
Davidescu, 1969)
Planşa II: Turnul intermediar de est al primei incinte (după Al. Bărcăcilă)
Planşa III: Turnul intermediar de vest al primei incinte (după Al. Bărcăcilă)
Planşa IV: Turnul intermediar de pe latura de est a primei incinte (cercetare
2012)
Planşa V: Turnul intermediar de pe latura de vest a primei incinte (cercetare
2012)
Planşa VI: Planul Cetatăţii Severinului (după M. Davidescu, 1969)
Planşa VII: Cetatea Severinului - suprafeţele haşurate au fost cercetate în 2011
şi 2012; 1-zid de cărămidă; 2-zid de piatră pentru consolidarea terenului pe
latura de vest a incintei a doua
Planşa VIII: Planul primei incinte a Cetăţii Severinului: 1-Al doilea traseu al
laturii de nord; 2-primul traseu al laturii de nord; 3-al treilea traseu al laturii
de nord; 4-intrarea în turnul intermediar de nord; 5-turnul intermediar de nord;
6-ziduri cu fundaţie superficială din prelungirea turnului exterior de nord;
7-amprentă a unei bârne în elevaţia zidului; 8-puţ
Planşa IX: 1-Porţiune din zidul de est al primei incinte care nu are fundaţie;
2-turnul intermediar de est în timpul cercetărilor
Planşa X: 1-Interiorul de vest al turnului intermediar de est, după epuizarea
cercetării; 2-raportul dintre turnul rotund şi zidul de vest al primei incinte
Planşa XI: Fereastra crenel de sud a turnului intermediar de vest; 2-zidurile
nou descoperite de pe latura de nord a primei incinte
Planşa XII: Exteriorul laturii de nord a turnului intermediar de est; 2-turnul
intermediar de nord şi zidurile cu fundaţia superficială
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Cercetările arheologice preventive de la biserica “Sfinții
Voievozi” din satul Țânțăreni, comuna Țânțăreni,
județul Gorj
Gheorghe Calotoiu
Dumitru Hortopan
Adina-Gabriela Cotorogea
Comuna Țânțăreni este amplasată la 68 km sud de municipiul Tg-Jiu,
reședința de județ.
Prima atestare documentară a satului Țânțăreni este menționată într-un
document de la 1 august 1571 când domnitorul Țării Românești, Alexandru II
Mircea amintește de: “Oprea și fratele lui Stanciul, un sălaș de țigani…pentru
5500 aspri turcești gata” și “am dat și domnia mea lui Oprea și lui Stanciul care
sunt mai sus-scriși, ca să le fie de ocină și de ohabă, lor și fiilor lor și de nimeni
neclintit, după porunca domniei mele ”.
Satul Țânțăreni mai este menționat într-un alt document datat din 26
aprilie 1572, în care apare numele lui Barbul din Țânțăreni. Documentul este
dat de domnitorul Alexandru al II-lea Mircea și îl menționează pe “Barbul din
Țânțăreni…că a rămas (de justiție n.n) și înainte în zilele altor domni, care au
fost înaintea noastră”.
Biserica monument istoric cu hramul “Sfinții Voievozi” se află în cimitirul
satului Țânțăreni, la 300 m V de DJ 661, Târgu-Cărbunești-Țânțăreni.
Documentele si cronicile secolelor XVII-XVIII referitoare la aceste
locuri, menționează printre altele vizita călătorului străin Paul de Alep și a
tatălui său patriarhul Macarie din Antiohia prin țările române (1653-1658). Din
relatările acestuia aflăm că a întâlnit călugări greci ai Patriarhiei de la Ierusalim
la mănăstirea Țânțăreni, fâcând totodată o descriere a acesteia.
În volumul IX, al lucrării “Călători străini prin tările române”, căpitanul
geograf Frederich Schwanz von Springfels, în capitolul “Despre slujba religoasă”,
cu referire la Oltenia menționează și mănăstirea din Țântăreni.
În călătoriile sale patriarhul Macarie consemna că această mănăstire
aparținea unor călugări greci, iar la 1778 generalul von Bauer amintea de o
mănăstire la Țânțăreni nelocuită, situată lângă o livadă de pruni, un pod și o
moară.
Preotul Știuca Alexandru, actualul preot al bisericii cel care a întocmit
sinodicul bisericii “Sfințíi Voievozi” din Țânțăreni relata faptul că până în 1864
aceasta a fost mănăstire de călugări greci, înaintea acesteia a mai existat una din
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lemn și alta din piatră , locul de amplasare și data construrii mănăstirilor nu se
cunoaște.
Ca ctitori ai acesteia sunt menționați Barbu Postelnicu și Mihai
Postelnicu.
Data ridicării mănăstirii de piatră nu se cunoaște, acesta fiind amintită
ca existentă în 1778 dar nelocuită. Actualul pridvor este adăugat în 1904, iar în
1810 biserica a fost zugrăvită de Chir Lavrentie, pentru ca în 1859 să fie reparată,
stergându-se chipurile ctitorilor. În 1903 este zugravită din nou, i se adaugă
pridvorul inchis, acoperișul este reparat iar podeaua este pardosită cu blane.
În sinodicul preotului Alexandru Știucă sunt amintiți mai mulți slujitori
ai bisericii.
Dintre primi călugări se cunosc egumenul Nichifor și egumenul Calistrat,
în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, egumenul Chir Lavrentie. Aceștia
sunt urmați de: Protosingherul Tarase, egumenul Chir Chiria, Arhimandritul
bucureștean Chesarie Arhimandritul.
Dintre preoți ne sunt cunoscuți: preotul Bazilie, preotul Barbu Chircu,
Fortiu Marinescu, Nicolae Pretorian, Mihai Amzulescu, Dumitru Muraretu, Ioan
Niculescu, Știucă Alexandru.
Pisania actuală, scrisă cu ocazia resfințirii în anul 1982, prezintă următorul
conținut: “Cu vrerea tatălui cu ajutorul fiului și cu săvârșirea Sf. Duh, această
sfântă biserică cu hramul Sfinții Voievozi s-a zidit între anii 1800-1810 pe temelia
altei biserici ridicată în timpul lui Matei Basarab. Această biserică s-a reparat
complet în anul 1930 în zilele P.S.S. Episcopul Vartolomeu în anul 1884 cu ajutorul
și contribuția enoriașilor din comună s-au efectuat ample lucrări de consolidare
și restaurare iar repictarea s-a făcut de pictorul artist Ștefan Calopăreanu ajutat
de practicianul Ghe. Jilavu. S-a resfințit acest sfânt lăcaș în ziua de 28 oct. de
către I.P.S. Mitropolit Nestor Vornicescu, protoereu de TG. Cărbunești fiind
P.C. PR. Stîngă Tiberiu preot paroh fiind P.C. PR. Știucă Alexandru și cantor
bisericesc Ciobotea Ion ”.
Lucrările de restaurare și consolidare la biserica “Sfinții Voievozi” au
impus în anii 2011 și 2012 efectuarea de investigații arheologice preventive în
vederea eliberării monumentului istoric de sarcină arheologică.
Cercetările arheologice s-au întreprins în interiorul bisericii, cât și în
exteriorul ei în jurul fundației, uneori și sub aceasta, deoarece au fost efectuate
lucrări de consolidare a monumentului istoric, prin subzidiri cu beton și fier.
Cercetările arheologice preventive au fost impuse și de constructor în
exteriorul bisericii prin efectuarea de casete și secțiuni cu dimensiuni diferite.
În zona exterioară a altarului de-a lungul temeliei au fost trasate mai multe
casete pe latura de sud: CI (L: 2,20 m, l: 0,80, h: 1,10 m), CII (3x0,80x1,10 m),
CIII (2,40x0,80x1,10 m). În CI la -0,80 m și -0,90 m au fost descoperite fragmente
de la membrele inferioare și superioare ale unui înhumat. Pe latura de nord a
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fundației bisericii în zona exterioară a naosului au fost efectuate alte trei casete
CIV (3x0,80x1,10 m), CV (2,50x0,80x,10 m), CVI (3x0,80x1,10).
În caseta CV la -0,90 m au fost găsite oase ce-au aparțínut unui defunct
(fragmente de craniu, fragmente din membrele inferioare și superioare). În
continuarea casetei CVI a fost trasată de-a lungul fundației SI (7x0,80x1,10 m).
În carourile c3, c4 la -0,90 au fost descoperite oase aparținând mai multor defuncți
(fragmente de craniu, fragmente de coloană vertebrală și de membre superioare
și inferioare).
În fața pridvorului a fost practicată o altă secțiune SII (4,80x0,50x1,10 m)
unde nu s-au descoperit urme arheologice.
La intrarea din pridvor în pronaosul bisericii s-a trasat SIII (4,40x0,80x1,10
m).
În partea de sud a secțiunii la -0,80/-0,90 m au fost găsite fragmente
de craniu și fragmente de la membrele inferioare ale unui defunct. Au mai fost
descoperite la -0,80 m un fund de vas și o buză de la un vas mare, fragmente
ceramice specifice începutului de secol XIX. Tot în pridvor la -0,25 m au
fost descoperite două baze de suport folosite la susținerea unor coloane care
compuneau pridvorul bisericii și care au căzut la cutremurul din 1838, menționat
în documentele vremii.
Stratigrafia casetelor de pe latura de sud, CIV, CV, CVI, este următoarea:
- până la -0,00 /0,10 (0,15 m) strat negru vegetal
- de la -0,10 până la -0,30/0,35 m strat cenușiu dechis cu bucăți de cărămidă
și umplutură de mortar contemporan
- de la -0,30/0,35 m până la -0,95/1,10 m strat cenușiu cu vestigii
arheologice (oase, fragmente ceramice)
- între -0,95-1,10 m - sol galben.
Stratigrafia din SI este asemănătoare casetelor amintite.
Pe latura de nord a bisericii au fost trasate mai multe casete CVII
(2,20x0,80X1,10 m), CVIII (2,40x0,80x1,10 m), CIX (2,90x0,80x1,10 m), CX
(3x0,80x1,10 m), CXI (2,50x0,80x1,10 m), CXII (3x0,80x1,10 m). În CX și CXI la
-0,90 m și respectiv -0,94 m au fost descoperite oase umane (fragmente de craniu,
fragmente de la membrele superioare și inferioare).
În continuarea acestor casete efectuate de-a lungul și sub temelia bisericii
s-a trasat SIV (7x0,80x1,10 m) aici fiind descoperite la -0,60 m fragmente de
cărămizi.
Stratigrafia CX, CXI, CXII se prezintă astfel:
- până la 0,00/-0,10 (-0,15 m) -0 strat vegetal
- între -0,10/-0,15 m până la -0,25 (-0,30 m) - strat roșiatic cu fragmente
de cărămizi și mortar
- între -0,25/0,30 m până la -0,90/1, 10 m - strat negru cu vestigii
arheologice (oase și fragmente ceramice)
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- între -0,90-1,10 m - strat galben.
În interiorul bisericii au fost efectuate mai multe secțiuni și casete
impuse de constructor în vederea realizării lucrărilor de consolidare pe care le-a
efectuat.
În altar au fost practicate câteva casete (CXIII, CIV) de-a lungul temeliei cu
o lățime de 0,40 m și o adâncime de -1,30 m, unde nu s-au descoperit urme de
interes arheologic.
În fața altarului s-a trasat SV (3,90x0,70x1,30 m) ieșind la iveală câteva
fragmente de cărămidă de la începutul secolului al XIX-lea.
În altar pe toata suprafața prestolului s-a săpat până la adâncimea de -0,50
m pentru lucrări în vederea amplasării pardoselii. Nu s-au descoperit vestigii
arheologice .
În naos, în apropierea temeliei au fost practicate secțiunile SVI
(3,90x0,50x1,30 m) și SVII (3,90x0,50x1,30 m). În SVII la -0,60 m au fost
descoperite câteva fragmente ceramice din a doua jumătate a secolului al XIXlea. Pe toată suprafața naosului s-a săpat până la -50 m pentru a se pune pietriș în
vederea amenajării pardoselilor.
În pronaos pe axul E-V au fost practicate două secțiuni în apropiera
temeliei, impuse de constructor pentru lucrările de consolidare. În SVIII (4x1x1,30
m) în c4 (în partea de vest a secțiunii) la -0,85 m au fost descoperite oase umane
(fragmente de craniu, fragmente de la membrele superioare și inferioare). Pe
latura de sud, tot în pronaos a fost trasată SIX (4x1x1,30 m) și în partea de vest
a secțiunii s-au găsit la -0,90 m oase umane (fragmente de craniu, fragmente de
coloană vertebrală, fragmente de la membrele superioare și inferioare).
Stratigrafia în SVII și SIX, care erau orientate est-vest se prezintă astfel:
- până la -0,00/-0,12 (0,15 m) - strat negru vegetal
- de la -0,12/0,15 m până la -0,30/0,35 m - strat cărămiziu sfărămicios
- de la -0,30/-0,35 m până la -1,20/-1,30 m - strat cenușiu cu vestigii
arheologice (oseminte umane)
- între -1,20/-1,30 m - strat galben steril.
Trebuie menționat faptul că în cercetările arheologice au fost evidențiate
zidurile care s-au făcut la pridvorul bisericii la începutul secolului al XX-lea
(1903) și bazele de coloane căzute la cutremurul din 1838.
În interiorul bisericii s-a săpat pe toată suprafața până la -0,50 m pentru a
se putea executa lucrări pentru pardoseli.
Cercetările arheologice efectuate cu prilejul lucrărilor de restaurare și
consolidare a bisericii cu hramul „Sfinții Voievozi” din satul Țânțăreni, comuna
Țânțăreni, județul Gorj ne duc la concluzia că acest monument istoric a fost construit
la începutl secolului al XIX-lea (1800-1810). Cercetările arheologice preventive
au dus la descoperirea de oase umane de la înhumați, atât în exteriorul cât și
interiorul bisericii, care au aparținut unor membri ai comunității monahale.
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Pe baza cercetărilor arheologice preventive desfășurate la monumentul
istoric aici putem concluziona că s-a realizat eliberarea de sarcină arheologică a
terenului pe care acesta este amplasat.
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Anexe

Hartă cu biserici din sudul Gorjului ܈i estul Mehedin܊ului

Hartă comuna ܉ân܊ăreni
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Vedere generală. Biserica „Sfin܊ii Voievozi”.
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Însemnări de pe cartea veche românească din colecţia
Muzeului Judeţean Gorj
Gabriela Neta Popescu
Alexandru Piru afirmă că şi în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, literatura
religioasă cunoaşte, în rândul intelectualităţii de la sate (dascăli, preoţi, stareţi,
ţărani mai cu stare) o largă răspândire.
Însemnările identificate de noi pe aceste cărţi sunt editate prin osârdia
unor înalte feţe bisericeşti, dar sub dublă influenţă greco-slavă. „Influenţa greacă
directă – menţionează Al.Piru – se încrucişează în sec.al XVIII-lea cu influenţa
bizantină exercitată prin intermediar slavon”.1
Cărţile transliterate şi descrise în studiul nostru dedicat cărţii vechi
româneşti2 se numesc când Antologhion, când Ceaslov, când Evanghelie, când
Octoih, Molitvenic sau Penticostar, când, în fine, Psaltire.
Mare parte sunt tipărite sub egida vreunui episcop, mitropolit, ori chiar
„neguţătoriu din Braşov”. Cu bucurie şi emoţie neascunsă ne-a fost dat să citim şi
un manuscris „Mântuirea păcătoşilor” de la 1824 (ce se chiamă greceşte Anastalon
soteriean) şi s-au scris de către „mult păcătosul Laţco dascălul ot satul Pocruia”
cu a sa osteneală şi cu a sfântului părinte, popa Dinului ot Padeş, cheltuială.
Însemnările de care ne ocupăm în lucrarea de faţă au, evident, valoare
istorică, socială, politică, culturală şi ideologică. Dar ne-am rezervat drept cale
de abordare a lor, dintr-o cu totul altă perspectivă şi de pe o cu totul altă poziţie,
ipoteza că respectivele rânduri aşternute în ceasuri de sacră zăbavă şi proiecţie în
eternitate au şi caracter literar. Vorbim de o literatură spontană, autorii textelor ,
necrezându-se scriitori, nici măcar conjunctural, au o expresivitate cu totul şi cu
totul involuntară. Am putea, şi noi, afirma, că ”însemnările” unor: Dionisie Pârvu
Fometescu, fecior de popă, Constandin Popescu, preot, popa Niţă Runcanu,
Barbu Căp(itan) din Copăceni, Ştefan Bobancu, Nicolae Cruceru, Popa Ilinca,
preot Dimitrie Tereupan, Laţco dascălul din Pocruia-Gorj, familia Nicolescu din
Runcu, Teodor Ciocârlan, dascăl, Matei I.Pavel din Tismana Gorj, pe vremea
regelui Ferdinand I al României, Iane, logofăt la episcopie şi alţii ca ei sunt o
scriitură care aşteaptă o activitate constructivă din partea interpretului abilitat.
Ignorând intenţiile celor care le-au produs, vom avea în vedere structura şi
varietatea lor individuală, care face ca „lectura să fie complementară creaţiei”, să
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„inventeze” ea efecte estetice, fie şi pe fond etic. E mai interesant pentru noi un text
care devine literatură şi mai impresionantă în lupta ei cu inerţia nesemnificativului,
interpretarea însăşi ca „imaginaţie semantică în act, încorporându-şi cu fiecare
experienţă, o valoare morală inalienabilă”3. Cum altfel putem socoti gestul
vizionar al cărui dar constând într-o psaltire utilizată ca manual de învăţătură
trebuie preţuit cum se cuvine de către rudele donatorului şi de către credincioşi,
care au datoria să nu o lase să se prăpădească?
Credem că punând accent pe mesaj, pe discurs, putem detecta şi acea
organizare a acestora ca abatere de la sistemul de aşteptări, având ca rezultat
concret o stilistică uneori eclatantă dar cu atât mai convingătoare în dublul ei plan:
inteligibil şi sensibil. Recitind aceste vechi texte datate cu precizie istorică (1876,
1737, 1865, 1849, 1888, 1841, 1779, 1836, 1824, 1815, 1747) admise cu greu în
marginea literaturii, ne-am străduit a le readuce pe teritoriul comunicării directe
neîntrerupte cu literatura şi al proiectării asupra obiectului nonartistic a unui
demers prin care spiritul şi omul – după cum afirma şi Merleau-Ponty4 – transpar
în mişcare prin care trupul se face gest, limbajul operă (în cazul „însemnărilor”
decupate de noi, liberă de orice program estetic, de orice voinţă auctorială),
coexistând dorinţa de a opune timpului cuvântul – uluitor proces de semnificare.
Aşa că pentru noi, această lume a cărţilor vechi, prevăzute miraculos cu extensii
autobiografice şi nu numai, consemnate cu evlavie creştină, cu pietate şi demnitate
cumva sacrificială, în momente de calmă reculegere, e o lume de minuni adormite
şi ca nivel al expresivităţii, avem toate motivele să le acordăm o atenţie specială,
fiindcă vechile epoci mişcătoare ascund tulburătoare peisaje de început de lume.
Nu avem dreptul să întoarcem spatele acestei perioade extraordinare ca substanţă
stilistică, chiar dacă însumează texte, în număr copleşitor, nebeletristice. Teoretic,
marea dificultate derivă de la faptul că, adesea, ne vom găsi în faţa unui discurs
„pragmatic” căruia i s-a destinat o funcţie utilitară neliterară şi că, prin urmare, va
trebui să evităm, în lectură, reacţia pragmatică şi să convertim discursul de zi cu
zi într-unul narativ şi într-o funcţie expresivă. Ştiinţific vorbind, am supus fiecare
text, salvat dintr-un nemeritat anonimat, unei receptări orientate preponderent
istoric.
Ca atare, reîntorşi în tematica propriu-zisă, vom spune totuşi că studiul
nostru este şi unul de istorie, pentru că istorie există în aceste „însemnări” fireşte,
aproape la fiecare rând, pe fiecare pagină, dar este o istorie asimilată individual,
născută pe de o parte în succesiunea unui joc al fiecărui „autor” cu trecutul şi
deopotrivă cu viitorul şi pe de alta în întreţeserea respectivelor frânturi de imagini
într-un corpus de legende, de factură soteriologică, întrucât fiecare protagonist al
lor tratează despre mântuirea prin jertfe benevole (vezi manuscrisul „Mântuirea
păcătoşilor” din 1824 al „mult păcătosului Laţco dascăl ot satul Pocruia” sau
„Molitvenicul” bucureştean, din 1850, cumpărat de robul lui Dumnezeu Theodor
Ciocârlan, dascăl din leat 1815 martie 1, în zilele prealuminatului domn Scarlat
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Alicsandru Voevod şi „afirosit bisericii Sf.Niculai” însă – ţine să precizeze
scriptorul de ocazie, dascălul Theodor Ciocârlan, „din neamurile şi fraţii mei
şi nepoţii mei vor avea stăpânire mai întâi asupra acestei cărţi, iar alţii strini să
nu-l stăpâniţi (obiectul ca atare – n.n.G.P.). Se pare acest Theodor Ciocârlan
are probleme cu descoperirea alterităţii, nu însă şi cu o anumită atmosferă de
construcţie istorică şi narativă de natură populară, adică de tipul de examinare
şi de evaluare a străinilor practicat de reprezentanţii culturii orale şi de aceea,
numite „tradiţionale”. Un fel de cronicari pe cont propriu, aceşti „scriitori de
duminică” filtrează întâmplările epocii şi – dacă e să recurgem la o constatare
a lui Dan Horia Mazilu5 – pun la temelia judecăţilor lor un tip de subiectivitate
naţională, născută predominant din câteva soiuri de „patriotism”, care, într-o
ordine cronologică (amendabilă desigur) ar începe cu cel „creştin” (ortodox),
pentru a se încheia cu cel „politic” şi „etnic”. Discret, dar vizibil, personajele unor
„naraţiuni”, precum cele produse de B.T.Corlan, la 12 martie 1865, ori popa Niţă
Runcanu, în ianuarie 1849, devin autentice figuri ale unor „romane” miniaturale,
căci secvenţele dobândesc o fascinantă putere de evocare, o dinamică a definirii
veacului şi a autodefinirii, rămânând ca preţioase surse pentru orice prozator
care se respectă, căci evenimentele consemnate alunecă aproape insesizabil,
spre povestire, spre descrierea spaţiului, spre fixarea timpurilor, spre delimitarea
lor ca „naratori de ocazie”, de orice fabulaţie gratuită, nemotivată ontologic şi
istoric. Iată, ca argument o însemnare de prin 1894: „ La 1894 august, 19, 18,17,
tote 3 zile au fost sorele totă zioa roşiu şi nu ştie nimeni ce însemnează acelu
semnu (s.n., G.P.) şi la vreo 4 zile în urmă s-au auzitu (deci suntem acum în cea
mai transparentă ficţionalitate şi imaginaritate) că la 19 augustu s-au cutremuratu
pământul la Galaţiu, Brăila, în oraşu s-au surpatu ziduri, case”. Subliniem că
marca tipologică, de recunoaştere, a ieşirii din istorie şi a saltului în literatură este
acest verb de savoare populară „s-au auzitu” prilej pentru „autor” (anonim în cazul
de faţă) de a suplini cu propriul său imaginar partea ce lipseşte din informaţie,
rămânând evident pe acelaşi foarte sigur teren al veridicităţii/verosimilităţii/
istoricităţii celor mai fidele întâmplărilor „însemnate” cu o rigoare întotdeauna
demnă de un destin superior.
În acest sens, se poate extrage concluzia că textele manuscrise vechi
româneşti posedau şi posedă un bine determinat cod al lecturii, determinat la
noi, românii, de cea dintâi literatură de ficţiune (aceea a cărţilor populare) „Căci
nu putem să nu observăm că specificitatea unei asemenea literaturi dată fiind
intensa circulaţie a manuscriselor şi mulţimea însemnărilor efectuate nu are de
ce să fie căutată în forma ori în calitatea lingvistică a textelor pe care cititorul,
de epocă, atmosferă, evenimenţialitate – de istorie contemporană lui într-un
cuvânt, le refăcea mereu, conform propriei sale rostiri”6. Ea apare, dimpotrivă,
din felul oral în care litera moartă era şi este reînviată, pentru cei ce voiau a o
asculta/ a o lectura şi a se minuna de înţelesul grozav, înspăimântător, cumplit,
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apocaliptic deseori (a se vedea episoadele cu invazia de lăcuste de la leatul 1848,
„la zioa dintâi a lui Iulie „ ori cu venirea omizilor, de „au mâncat frunza de pomi
şi de goruni şi de prin pădure prea alocurea”, „la leat 1843”) pe care cuvântul
vorbit şi scris îl cuprinde, ori, în aceeaşi ordine de idei, de a demonstra că, de
pildă, „triumviratul” auctorial Niţă Nicolescu Perianu, popa Grigorie şi popa
Niţă Runcanu (pe firul unei continuităţi tipic cronicăreşti) este profund ancorat
în realitatea politicianistă internă şi chiar externă a vremii sale, dar veţi vedea
imediat se comportă ca un remarcabil povestitor si poet: „Eu popa Grigorie am
însemnat la aceasta cum mai înainte arăt + aicea arăt 1848 că la anu 1848 la iunie
11 au venit vestea că boierii s-au certat cu guvernu în Bucureşti când s-au ivit
Constituţia şi noi rumânii am gândit că vin turcii şi am fugit să ne dăm peste cap
pentru că erea frică de turci oamenilor. Ci n-au fost turci ci boieri cu guvernu
se certa pentru că guvernu zicea că va slobozi moşiile şi ţiganii boiereşti, iar nu
s-au putut , n-au vrut împăraţii, iar la iulie, la iulie, au venit lăcustele atâtea de
multe câtă era ca nouru când se punea drept în soare. Nu se vedea soarele, umbla
ca nouru şi ca buranca să vedea venind cale de două ceasuri şi era cu muşchi ca
paserile şi penele verzi mari ca pitulicea, doar chipul tot ca lăcustele umbla ca
stupu când roeşte încoace şi încolo unde se aşeza se făcea grămadă de pământ şi
mânca toată iarba, porumbu, grâu,secară, iarba cât lasă numai pământul. Aicea
la Runc odată au venit nouru de lăcuste pe la gustare după amiazi şi într-un ceas
n-au rămas nimic decât numai pământul. Dar viile nu le-au stricat şi pruni, făsui,
varză n-au mâncat…”
Note:
1. Al.Piru, Istoria Literaturii române de la origini până şa 1830, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p.213 şi următoarele
2. Vezi lucrarea noastră „Carte veche românească din depozitul Muzeului judeţean Gorj”
în „Litua. Studii şi cercetări XI”, 3006, p.p.153-195
3.Eugen Negrici, Expresivitatea involuntară, Cartea Românească, 1977, p.15.
4. Merleau-Ponty, Sygnes, Gallimard, 1960.
5.Dan Horia Mazilu, Noi despre ceilalţi, Fals tratat de imagologie, Editura Polirom,
1999, p.p.5-11.
6. Ion Istrate. Structuri şi forme literare, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p.21
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Derapaje ale vieţii matrimoniale. Divorţul în Nordul
Olteniei la cumpăna secolelor XIX - XX
Mihaela Ioniţă-Niculescu
Abstract
At the turn of the two centuries, divorce was rare, as shown in the census
conducted in 1899, but also in marriage registers, in which rulings issued by
the court and concerning the dissolution of marriage were transcribed. Without
doubt, the Christian saying “What God has joined together, let man not separate”
, the mutual assumption of marital duties, bringing up children in challenging
circumstances, precarious economic conditions for most of the population, have
led to an extremely low number of divorces in all the investigated settlements
. Most of the times, divorce was requested by the wife, invoking the grounds
covered in the article. 212 of Civil Code: verbal, physical aggression, leaving
home and sometimes adultery. Divorce as described by Michelle Perrot, became
a female institution in most cases physical violence rather than the adultery being
the grounds for the couple’s dissolution.
Key words: divorce, marriage registers, violence, adultery, couple’s
dissolution.
La cumpăna dintre cele două secole, divorţul este rar întâlnit, aşa cum
rezultă din datele recensământului realizat în anul 1899, dar şi din registrele de
căsătorii, în care au fost transcrise sentinţele pronunţate de către instanţele de
judecată pentru desfacerea căsătoriei. Familia trebuia să rămână un spaţiu închis,
de tipul „hostus clausus”, în care adevăratele virtuţi ale omului erau încurajate
şi ocrotite, pentru a nu fi atinse de violenţă şi pericolele lumii externe. Femeia
reprezenta centrul de greutate, prin afecţiunea revărsată asupra copiilor şi a
soţului, cu interese proprii în plan secund1. În plină modernitate, libertatea de
a alege partenerul de viaţă implica totodată şi libertatea de a pune capăt uniunii
conjugale2.
Fără îndoială, morala creştină conform căreia „Ceea ce Dumnezeu a unit,
omul să nu despartă”, asumarea reciprocă a obligaţiilor conjugale, creşterea în
condiţii anevoioase a copiilor, precaritatea condiţiilor economice pentru cea
mai mare parte a populaţiei, au făcut ca numărul divorţurilor să fie extrem de
1 Ute Frevert, H-G. Haupt, Omul secolului al XIX-lea, coordonatori Frevert, Ute; Haupt, H. G.,
Editura Polirom, Iaşi, 2002, p. 11.
2 Jack Goody, Familia europeană - O încercare de antropologie istorică, Editura Polirom, Iaşi,
2003, p. 164.
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mic în toate aşezările cercetate. De cele mai multe ori, desfacerea căsătoriei este
solicitată de soţie, care invocă astfel motive reglementate de art. 212 din Codul
Civil: violenţa verbală, agresiuni fizice, părăsirea spaţiului conjugal şi uneori
adulterul. Divorţul, în accepţiunea lui Michelle Perrot, a devenit o instituţie
feminină, în cele mai multe cazuri violenţa fizică şi mai puţin adulterul motivând
disoluţia cuplului3. Ambii soţi acceptă martorii celuilalt, cu excepţia cazurilor în
care procesul are loc în absenţa bărbatului, despre a cărui existenţă fizică nu se
mai ştie nimic. Conflictele între dorinţele indivizilor şi aşteptările familiei sau ale
comunităţii au subminat armonia familiei4, clădită pe interese pecuniare în mare
măsură.
În comuna Polovragi, numărul divorţurilor pare să fi fost foarte mic,
în registrele de căsătorii fiind consemnate numai 10 hotărâri de desfacere a
căsătoriei. Dintre acestea, opt au fost iniţiate de către soţii şi numai două de către
soţi. Atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi, cauzele invocate au fost părăsirea
domiciliului conjugal, insultele şi adulterul. Floarea Nicolae Petricu a fost
bătută, maltratată, i s-au adresat vorbe necuviincioase, calvarul său culminând
cu alungarea din casă împreună cu copilul de patru ani5. Deşi s-au despărţit legal
în 1899, convieţuirea firească dintre Dumitra Ioana Tănasie căsătorită cu Petre
Gheorghe Ştefu în 1891 a durat numai şapte luni6. Pe Samson Deaconescu, soţia
Ana originară din satul Racoviţa (judeţul Vâlcea) l-a părăsit în 1906, „luânduşi zestrea şi mai multe bunuri ale soţului la domiciliul părinţilor”7. Acuzele
reciproce le întâlnim în sentinţa de divorţ prin care Petre Dumitru Rădulescu
- cizmar din Racoviţa şi soţia sa Ioana, servitoare la V. N. Ianoş din localitatea
Voineasa, au obţinut dizolvarea căsătoriei, el invocând adulterul şi faptul că
este „nevretnică la menajul casei”, ea plângându-se de bătăile, insultele grave şi
părăsirea locuinţei comune de către bărbat8.
În Topeşti, numărul divorţurilor este foarte mic, cele 6 cazuri ilustrând
trăinicia căsătoriilor în aşezările rurale, cu mentalităţi dominate de morala
creştină şi cu respectarea obligaţiilor faţă de familie şi comunitate. În opinia
lui Anthony Giddens, rata divorţurilor este un indiciu direct al nefericirii
conjugale9. Divorţialitatea ca fenomen demografic este de proporţii modeste în
comuna Cloşani, cu 13 cazuri înregistrate până în 1911 şi 1 în 1922. În 11 dintre
3 Michelle Perrot, „Drame şi conflicte familiale”, în Istoria vieţii private. De la Revoluţia
Franceză la Primul război mondial, vol. VI, Editura Meridiane, Bucureşti, 1997, p. 254.
4 Sorina Paula Bolovan, „Aspecte ale ciclului vieţii familiale în satul românesc din N-V
Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX”, în vol. Sabin Manuilă. Istorie şi demografie,
coordonatori Sorina şi Ioan Bolovan, Centrul de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală Română,
Cluj-Napoca, 1995 p. 128.
5 A.N-D.J.GJ., Colecţia Registre de Stare civilă. Polovragi, Dosarul nr. 46/1883 - 1890, ff. 2-4.
6 Ibidem, Sentinţa nr. 32/19.01.1899, ff. 4-7.
7 Ibidem, Dosarul nr. 63/1894 - 1910, ff. 3-5.
8 A.N-D.J.Vl, Sentinţa Tribunalului Vâlcea, nr. 124/1910.
9 Anthony Giddens, Sociologie, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2001, p.162.
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hotărârile judecătoreşti, soţia solicită pronunţarea separării şi încredinţarea
copiilor cuplului, bărbaţii exasperaţi de vitregiile căsniciei şi reclamanţi în
instanţă fiind în număr de 3. Indiferent de durata căsătoriei, motivele invocate
şi susţinute cu martori au fost relele tratamente – bătăi, insulte grave, părăsirea
domiciliului comun.
Maria Dima a îndurat, după spusele ei, bătăi şi injurii timp de 10 ani
până la redobândirea statutului de femeie liberă în anul 1899. Pentru părăsirea
locuinţei conjugale de cel puţin 10 ani şi neajunsurile provocate de fuga femeii,
Ion Luca a obţinut acceptarea divorţului în 13 septembrie 190710. Căsătoriţi
în 1895, Nicolae Stoenescu şi Sabina Drocu originară din Răşinari (judeţul
Sibiu) s-au despărţit legal în 1922, după 27 de ani de căsnicie. Este posibil ca
neînţelegerile dintre cei doi soţi, izvorâte în general din greutăţile vieţii cotidiene
să fi fost amplificate de cei 15 ani diferenţă de vârstă11.
În Târgu Jiu, între anii 1865 – 1913, conform hotărârilor de divorţ
transcrise în registrele de căsătorii, numărul divorţurilor se ridică la 72, destul de
puţine în comparaţie cu numărul total al căsătoriilor şi perioada abordată. Fondul
arhivistic al Tribunalului Judeţean Gorj nu ne este de ajutor pentru a verifica
în ce măsură hotărârile pronunţate de către magistraţi se regăsesc transcrise
în totalitate, dat fiind faptul că nu exista obligativitatea păstrării acestora pe o
perioadă mare de timp. Cele mai multe desfaceri ale căsătoriei au avut loc în
anul 1900 – 8; 1907, 1886, 1885 – câte 4 divorţuri; 1909, 1894, 1898, 1891 câte
3 divorţuri, în timp ce în anii: 1867, 1870, 1871, 1872, 1875, 1876, 1878, 1879,
1888, 1903, 1904, 1914 nu apar consemnate disoluţii ale cuplurilor conjugale.
Un număr de 7 căsnicii s-au destrămat în anii 1919 – 2, 1922 – 1, 1927 – 3, 1933
– 1. Motivele divorţului nu diferă de cele existente în lumea rurală, de la formele
violenţei domestice, adulter, părăsirea domiciliului conjugal până la pierderea
libertăţii în cazul comiterii unor fapte penale grave. Casa a fost considerată
locul cel mai periculos al lumii moderne, prin violenţa prin excelenţă masculină
exercitată în decorul familial12.
Astfel, în acţiunea intentată împotriva soţului său în 18 decembrie 1892
Ióna Riza se plângea că după o convieţuire de 20 de ani „m-a părăsit lăsândumă victima miseriilor pe drumuri, am încercat în multe rânduri a-l aduce să-şi
vadă de case, dar el care trăieşte cu altă femeie”13. Căsătorită la numai 16 ani,
Maria Pavel Escău, de naţionalitate ungară, catolică, de profesie menajeră, cu
Ion Drăghici Modoran în vârstă de 23 de ani în 21 iulie 1896, a solicitat divorţul
la numai două luni de la perfectarea căsătoriei.
Femeia descrie cu amănunte suferinţele trăite alături de soţul său: „din
10 A.N-D.J.GJ., Colecţia Registre de Stare civilă. Comuna Cloşani, Dosarul nr. 37/1900-1915.
11 Ibidem, Dosarul nr. 42/1895.
12 Anthony Giddens, Op. cit., p.178.
13 A.N-D.J.GJ,, Colecţia Registre de Stare civilă. Căsătorii. Târgu - Jiu. Dosarul nr. 1/1895, f.
8.
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prima lună maltratările au trecut peste măsura suferinţelor …. Am suferit cu
credinţa că bărbatul prin trecere de timp se va îndrepta. El contra credinţei a
urmat înainte cu maltratările începând a mă şi insulta. După toate acestea acum
două săptămâni într-o vineri ziua m-a bătut rău cu uşa închisă, m-a dat afară din
casă, a încuiat uşile casei, m-a asvârlit afară, m-a părăsit şi am remas singură,
însărcinată fără nici un sprijin, fără un adăpost, sociul fără nicio milă a plecat
chiar din oraşi şi am trăit prin uşile altora, după nouă zile a venit în oraşi şi a
descuiat casa, eu am aflat, am venit la el şi am fost lovită”14. Ceea ce deosebeşte
însă acest cuplu aflat în disoluţie de situaţiile similare cercetate până în anul
1905 este disperarea cu care tânăra relatează, înaintea traiului rău, faptul că a
fost obligată de părinţi să se căsătorească împotriva voinţei ei.
Potrivit registrului de căsătorii în care au fost transcrise sentinţele
de divorţ conform Codului Civil, cele mai multe acţiuni în instanţă pentru
desfacerea căsătoriei au fost introduse de soţie, pentru rele tratamente, dispariţia
de la domiciliul conjugal şi adulter. Abuzul trebuie privit ca un aspect important
al vieţii de familie, deşi a intrat târziu în atenţia istoricilor şi antropologilor
acestui delicat domeniu al vieţii private15. Din sentinţa pronunţată de Tribunalul
Judeţean Gorj nr. 49/1899, reiese dorinţa Mariei Petre Geanu de a pune capăt
căsătoriei cu bărbatul său pentru bătăi, rele tratamente, fiind „lăsată singură fără
nicio existenţă”16. Anica Smeu „a trăit foarte rău cu el”, soţul său Ion Emilian
Smeu fiind destituit din funcţia de cântăreţ la biserică din cauza beţiei, dispărut
ulterior din oraş, fără a-i păsa de soţie şi de copilul mic17. În instanţă, Maria N.
Ciulei îi reproşează bărbatului său Nicolae bătăile, insultele şi sărăcia în care a
fost constrânsă să trăiască alături de el 8 ani18. Răbdarea Lenei Grigore Ene ia
sfârşit după 12 ani de la părăsirea sa de către Florea Grigore Ene cu domiciliul
necunoscut în momentul pronunţării Sentinţei de divorţ nr. 32/1900 de către
Tribunalul Gorj19.
Ion I. C. Negreanu, subcomisar de poliţie în Târgu Jiu, nu o poate
împiedica pe soţia sa Zaharita I. Negreanu născută Zglobiu, să se despartă pentru
„traiul rău ce am dus cu dânsul chiar de când ne-am căsătorit deoarece mă insulta
şi mă maltrata cu bătăi şi acum în timpul din urmă m-a şi părăsit”20. Pentru
instituţia conjugală, divorţul a acţionat ca o „manevră socială”, în vederea găsirii
unui partener potrivit şi a unui mod optim de organizare a spaţiului familial21.
Recăsătorită în anul 1901, la vârsta de 21 ani, Zahariţa Preotul I. Zglobiu şi
14 Idem, Dosarul nr. 2/1896, ff. 40, 41, 42.
15 Jack Goody, Familia europeană …, p. 170
16 A.N-D.J.GJ,, Colecţia Registre de Stare civilă. Căsătorii. Târgu Jiu, Dosarul nr. 6/1900.
17 Ibidem, Actul nr. 14, f. 45.
18 Ibidem, Actul nr. 16, f. 58.
19 Ibidem, Actul nr. 17, f. 64.
20 Ibidem, Actul nr. 30, f 113.
21 Sorina Paula Bolovan, „Aspecte ale ciclului vieţii familiale…”, p. 128.
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Constantin Pârvulescu s-au despărţit în anul 191322. Fost comerciant, Gheorghe
Roşca din Târgu Jiu îşi lasă nevasta „la voia întâmplării cu un copil” după cum
s-a menţionat în Hotărârea de divorţ nr. 79/1900 a Tribunalului Gorj23.
Pentru Maria I. Burlan născută Barangă – menajeră, traiul alături de soţul
Ion Burlan a fost greu îndurat, „în tot timpul căsniciei m-au insultat, maltratat şi
bătut şi chiar m-au ţinut fără hrană zilnică, mai mult pleacă luni întregi lăsându-mă
prin uşi streine fără să ţie socoteală de mine”24. Funcţionarul Nicolae Petrovicescu,
pentru violenţa exercitată în mod repetat asupra soţiei Maria, dovedită cu
certificat medical, a fost amendat cu 26 lei şi obligat să accepte despărţirea cerută
de aceasta. În memoria femeii, fiecare zi a căsniciei a însemnat „bătăi, insulte
grave, rele tratamente ce conţin în toate zilele, îmi administrează şi mai ales în
ziua de 7 decembrie 1892 sara mi-au administrat grave bătăi izgonindu-mă din
domiciliul conjugal”25.
Maria Iorgulescu îşi rememorează drama trăită alături de Ion „de opt ani
de zile şi în acest timp am fost totdeauna izgonită din domiciliul meu de soţ astfel
că viaţa în comun fiind imposibilă de a mai continua din cauza acestor motive
expuse mai sus şi bătăi şi insulte grave mi le-au administrat în tot timpul căsătoriei
precum şi în zilele de 6 august şi 1 octombrie anul curent (1892) astfel că chiar
dacă aş mai continua cu şederea împreună viaţa mi-ar fi periclitată”26. Cei doi copii
rezultaţi în urma căsniciei: Elena de 6 ani şi Mihail de 3 ani au fost încredinţaţi
mamei lor prin sentinţa nr. 206/1894, fără ca fostul soţ să formuleze obiecţii faţă
de pretenţiile reclamantei. Pentru Stanca Popeangă, drumul la tribunal reprezintă
o adevărată eliberare emoţională chiar în lipsa soţului reclamat „… după ce în
chipul cel mai barbar m-au bătut au părăsit domiciliul conjugal lăsându-mă prin
uşi streine fără a mai avea grije pentru cele trebuincioase atât mie cât şi fiului
nostru”27. Deşi citat de mai multe ori de către Instanţă, bărbatul cu domiciliul
necunoscut pare să fi uitat de obligaţiile asumate faţă de familie.
Articolul 212 din Cod Civil motivează hotărârea nr. 371/1893 în favoarea
Mariei Constantin Cârstea, „din cauza multor bătăi şi a tot felul de rele tratamente
ce sufăr din partea soţului meu Constantin, viaţa conjugală dintre noi devenind
imposibilă în urma tuturor încercărilor făcute”28. Comparativ cu alte cupluri
dezmembrate în primii ani de convieţuire, maiorul – viitorul general Hepites,
originar din Câmpulung şi soţia sa Maria Trifon Cloşanu mai tânără cu 19 ani,
căsătoriţi în anul 1901 s-au despărţit în 192229.
22 A.N-D.J.GJ., Colecţia Registre de Stare civilă. Căsătorii. Târgu Jiu, Dosarul nr. 7/1901, Actul
nr. 32, f 52.
23 Ibidem, Actul nr. 13, f 21.
24 Ibidem, Dosarul nr. 384/1894, Actul 41, f 57.
25 Ibidem, Actul 22, ff 31-33.
26 Ibidem, Actul 13, ff 18-22.
27 Ibidem, Actul 11 f 15.
28 Ibidem, Actul 7, f 9.
29 Ibidem, Dosarul nr. 7/ 1901, Actul 19, f 31.
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Neînţelegerile conjugale au pus capăt mariajului dintre Panait Georgescu,
frizer născut în Craiova în etate de 20 ani şi Amalia Buşe fiica lui Carol Spilner,
menajeră de confesiune protestantă de 33 ani, în 191930. Constantin Bobei,
agricultor şi Constanţa Grigoriu, ambii minori la cei 19 respectiv 18 ani în
momentul asumării căsniciei, au trăit împreună numai 3 ani, de 2 ani pârâtul
a vândut casa în care locuia şi a părăsit soţia cu cei 2 copii mici. Prin sentinţa
Tribunalului fiul a fost încredinţat mamei în timp ce copila Paraschiva a revenit
tatălui. Cei doi copii au obţinut dreptul la 1/3 din averea tatălui o silişte cu casă ca
şi o grădină în Târgu Jiu, în „Mahalaua Morilor” din Vărărie spre Jiu31.
Elisaveta Tâlvescu, de profesie menajeră, căsătorită la 15 ani cu Gheorghe
Constantin Răduţoiu, agricultor în etate de 23 ani, îşi motivează cererea de divorţ
prin faptul că „după patru ani de convieţuire, am fost întotdeauna bătută în casă
noaptea şi afară din casă, greu insultată şi izgonită … prin apă şi noroi”32. Pentru
cruzimi, injurii grave şi părăsirea domiciliului conjugal, Berta N. Rus, grecocatolică din Livadia de Câmp, Austro – Ungaria obţine separarea de Sebastian
Stulmller, catolic, de profesie măcelar originar din Târgu Jiu la numai 3 ani de la
semnarea actului de căsătorie33.
Adulterul este în epocă la fel de grav ca şi ignorarea obligaţiilor economice
în cadrul familiei. Începând din Evul Mediu, pentru Biserică adulterul era în
aceeaşi măsură un sacrilegiu, o crimă împotriva societăţii. Cel care încălca sfânta
taină a căsătoriei nu devenea „interesant”, ci demn de milă sau de dispreţ34. Prin
Sentinţa nr. 59/21 decembrie 1907, Tribunalul Gorj s-a pronunţat în favoarea
Smărăndiţei Călinescu, căreia i s-a încredinţat copilul Dan Hentescu, pentru că
soţul său Locotenent Vasile Hentescu, născut în Botoşani nu dispune de nicio
avere, nu a procurat reclamantei mijloacele de existenţă, dar a şi întreţinut relaţii
amoroase cu alte femei, probate cu martori35. Maria Grigore Şomănescu rămâne
împreună cu cei trei copii: Gheorghe – 5 ani, Angela 3 şi Dumitru 2 ani, după
desfacerea convieţuirii de Gheorghe Nicuţi, pentru insulte şi bătăi conform
articolului 212 din Codul Civil36. Pentru insulte grave şi bătăi, Elena Dinulescu,
devenită la 15 ani soţia lui Pătru Drăgoi de 34 ani, cizmar, obţine în favoarea sa
Sentinţa Curţii de Apel Craiova – Secţia nr. 1, nr.15/1883.
Un caz inedit este al Alexandrei M. Brânzan, care îşi strigă durerea în
tribunal pentru că soţul Matei Brânzan „m-a bătut într-un mod barbar, încât nu
am putut suferi şi în sara aceea am plecat din casă, rămânând soţul meu împreună
30 Ibidem, Actul 20, f 39.
31 Ibidem,Dosarul nr. 9/1903, Actul 6, f 9.
32 Ibidem, Dosarul nr. 9/1903, Actul 15, f 24.
33 Ibidem, Actul 18, f 28.
34 Denis de Rougemont, Iubirea şi Occidentul, Ediţia a doua revizuită, Editura Univers, Bucureşti,
2000, p. 299
35 A.N-D.J.GJ., Colecţia Registre de Stare civilă. Târgu - Jiu. Ibidem, Dosarul nr. 9/1903, Actul
20, f 30.
36 Ibidem, Actul 34, f. 55.

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

239
cu mama mea adevărată în care numitul fiind întunecat de băutură a început a silui
pe mama mea profitându-se de numita după cum voi proba la a doua întâlnire, cu
certificat medical”37.
Dramele familiale se consumă frecvent sub ochii servitorilor, citaţi ca
martori pentru a relata comportamentul brutal al soţului. Constanţa Golfineanu
născută Viişoreanu, proprietară din Târgu - Jiu, îi menţionează pe Nicolae
Biculescu şi Lena Fometescu – servitori, pentru a adeveri faptul că soţul
Constantin – magistrat „m-a insultat lovindu-mă în luna iunie 1895”. Alte capete
de acuzare, formulate împotriva soţului şi consemnate în sentinţa nr. 4/16.01.1897
sunau astfel: „că din timpul de când am contractat căsătoria deja de două ori
soţul meu a părăsit domiciliul conjugal”, „indiferenţa şi dispreţul a cărui victimă
neîncetată am fost”38. Deşi Ministerul Public a cerut ca minora Ana – Maria de un
an şi jumătate să fie „încredinţată soţului contra căruia se propune despărţenia”,
Tribunalul a hotărât ca această copilă să fie încredinţată mamei sale, în favoarea
căreia s-a pronunţat dizolvarea căsătoriei. Ceea ce atrage atenţia asupra actului
de căsătorie dintre Constantin Golfineanu, în vârstă de 28 de ani, de profesie
magistrat, este originea sa craioveană, ca fiu al decedatului Barbu Golfineanu şi
al Mariei Marghiloman, ca şi originea nu mai puţin ilustră a miresei din familia
Viişoreanu39.
Aflat la a doua căsătorie, Herman Bubenstein de profesiune tinichigiu este
părăsit de Berta căreia i s-a încredinţat spre creştere fiica Raşela, prin sentinţa
Curţii de Apel din Bucureşti – Secţia a III-a, nr. 20/189340. Deşi uneori motivele
divorţului nu sunt precizate în hotărârile judecătoreşti transcrise în registrele de
căsătorii, nu putem ignora diferenţele majore de vârstă ca sursă, mai mult sau mai
puţin indirectă a neînţelegerilor dintre soţi. Astfel, Petre Ciulei mai vârstnic cu 28
ani decât soţia sa Maria obţine divorţul în anul 1896, după nouă ani de convieţuire
legitimă41. Minora Elena este încredinţată mamei sale Josefina Godeanu (născută
Visner), după separarea oficială în 1907 de soţul său Constantin Godeanu pentru
maltratări şi insulte grave.
Uneori, acţiunea în instanţă este introdusă de ambii soţi, fapt ce evidenţiază
dorinţa reciprocă de despărţire şi eşecul căsniciei. Ion Răduţoiu, plugar, căsătorit
în 1882 la vârsta de 18 ani cu Maria Brătuianu intentează acţiune de desfacere a
convieţuirii în 1907, dar hotărârea a fost formulată în favoarea reclamantei, pentru
motive reglementate de articolul 212 din Codul Civil. Ceea ce atrage atenţia în
mod deosebit la acest caz este pledoaria avocatului Grigore Iunian, viitor om
politic ţărănist în perioada interbelică42.
37 Ibidem, Dosarul nr. 342/1886, Actul 16, f 17.
38 Ibidem,Dosarul nr. 384/1894, Actul 40, f 55.
39 Ibidem, Actul 30, f 42.
40 Ibidem, Actul 21, f 33.
41 Ibidem, Dosarul nr. 347/1887, Actul 7, f 8.
42 Ibidem, Dosarul nr. 318/1882, ff 58-59.
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Deşi mai rar întâlnit în practică, divorţul solicitat de soţ transpare din
documentele judiciare ale tribunalelor judeţene ca primă instanţă şi ale curţilor de
apel ca foruri definitive. Totodată, cuplul conjugal intrat în disoluţie este întâlnit nu
numai în rândul meseriaşilor, menajerelor şi agricultorilor, ci şi al claselor educate
şi înstărite. În 1901, căpitanul Nicolae Dumitrescu şi consoarta sa s-au adresat
instanţei prin acţiuni separate, însă divorţul s-a pronunţat în favoarea bărbatului
de către Secţia a II-a a Curţii de Apel Bucureşti, pentru părăsirea domiciliului
conjugal de către femeie. Fiica Venera a fost încredinţată spre creştere tatălui, la
solicitarea expresă a acestuia.
Existenţa unei aventuri amoroase, în afara cadrului conjugal, a reprezentat
atât pentru bărbat cât şi pentru femeie o tentaţie de evadare, fie şi numai temporară
de la constrângerile unei căsnicii pline de greutăţi şi mai ales lipsită de afecţiune
între cei doi soţi. Vorbind despre criza modernă a căsătoriei, Denis de Rougemont
căuta resorturile psihologice ale ispitei în plictiseala şi monotonia vieţii conjugale43.
Ion Săvulescu, domiciliat în Râmnicu – Vâlcea, nu-şi iartă soţia, servitoare în
casa avocatului G. I. Rovinaru din Târgu - Jiu surprinsă în adulter flagrant, aşa
cum reiese din Sentinţa Tribunalului Judeţean Gorj nr. 33/190044. Căsătorite
frecvent fără a se ţine cont de vârsta timpurie şi de inexistenţa afectivităţii, supuse
capriciilor bărbatului, soţiile găseau o defulare a pornirilor erotice fireşti în afara
cuplului45. Magistrat de profesie născut în Craiova, I.I. Terpu căsătorit în 1901
la 27 ani cu Sofia I. Gârlea de 19 ani menajeră, s-au despărţit legal conform
sentinţei pronunţate de Tribunalul Gorj nr. 25/6 iunie 191946.
Violenţa domestică, exercitată de bărbat împotriva femeii probată de
martori şi frecvent de certificate medico-legale, este invocată în cele mai multe
dintre cazuri de către soţie. În epocă sunt însă şi cupluri în care femeia, ajutată
de rudele sale îşi agresează frecvent soţul. După un sfert de veac de convieţuire
Mihail Falcoe de 47 ani se plânge magistraţilor de bătăile repetate ale soţiei Joiţa
de 51 ani şi a rudelor sale şi de izgonirea sa de acasă dar şi de faptul că „nu mai
trăiesc împreună”47. În 1886, Cristea Gheorghe (20 ani), grădinar, originar din
Târnovo – Bulgaria, reclamă în faţa instanţei dispariţia soţiei sale, Gheorghiţa
Gheorhe Pulici de 50 de ani, de la domiciliul conjugal48.
O altă sentinţă de divorţ pronunţată de Tribunalul Judeţean Gorj,
înregistrată cu numărul 53/2.12.1904 schiţează povestea tristă a lui Ion Sârbulescu,
mecanic, indignat de comportamentul nevestei sale Elena Sârbulescu, care „în
43 Denis de Rougemont, Op. cit., p. 303.
44 A.N-D.J.GJ., Colecţia Registre de Stare civilă. Târgu - Jiu. Dosarul nr. 7/1901, Actul nr. 12,
f 18.
45 Constanţa Vintilă - Ghiţulescu, Focul amorului. Despre dragoste şi sexualitate în societatea
românească (1750 - 1830), Editura Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 236.
46 A.N-D.J.GJ., Colecţia Registre de Stare civilă. Târgu - Jiu. Dosarul nr. 7/1901, Actul 36, f
58.
47 Ibidem, Dosarul nr. 330/1884, Actul 19
48 Ibidem, Dosarul nr. 347/1887, Actul 36, f 41.
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tot timpul convieţuirii noastre am fost insultat, n-am fost întru nimic îngrijit de
soţia mea, iar de la un rând de vreme are cea mai degradatoare purtare, trăind în
legături nepermise cu un proprietar din acest judeţ şi părăsindu-mi domiciliul”49.
În lipsa probelor, cererea de divorţ înaintată de soţia acuzată de imoralitate şi de
abandonarea căminului conjugal, a fost respinsă de către instanţă, câştig de cauză
având soţul reclamant.
În absenţa probelor, acuzele aduse de reclamanţi, soţ sau soţie sunt
lipsite de orice credibilitate pentru instanţele de judecată. La numai 9 ani de
la exprimarea consimţământului pentru căsătoria cu Maria Laioşu, menajeră
născută în comuna Sas (Austro-Ungaria), Gheorghe Creţulescu, născut în comuna
Bradu de Jos (Austro-Ungaria), a obţinut în favoarea sa sentinţa de divorţ, pentru
părăsirea locuinţei conjugale şi traiul în adulter al soţiei cu Dumitru Petrescu şi
insulte grave reflectate de procesul verbal al Comisarului Inspector al Comisiei
culorii de Roşu din Craiova, confirmată de martori în conformitate cu dispoziţiile
articolelor 224 şi 226 Cod Civil. Deşi soţia sa s-a plâns în instanţă de traiul rău
cu soţul în Târgu - Jiu, „pentru a scăpa de sărăcie s-au mutat în Craiova”, soţul
revenind în Târgu - Jiu, tribunalul a respins pretenţiile femeii pentru că martorii
invocaţi în favoarea sa nu au fost aduşi pentru a-şi dovedi declaraţiile50. Pentru
abandonarea căminului conjugal de Ecaterina, soţul Ion Augustin, medic născut
în Craiova, dovedeşte cu martori magistraţilor în anul 1906 absenţa de 2 luni a
acesteia din familie, dar şi refuzul de a se întoarce la soţul său51.
Produs al sistemului social, familia românească în general şi familia rurală
în mod special, prin puternicele legături de rudenie şi vecinătate, s-au distins prin
o mai mare durabilitate şi un număr mic de divorţuri52. În acelaşi timp, familia a
reprezentat focarul tuturor tensiunilor şi neajunsurilor vieţii cotidiene, exteriorizate
prin rutină, plictiseală şi uneori agresivitate53. Majoritatea conflictelor de natură
conjugală erau rezolvate în interiorul familiei, în dorinţa de a evita încălcarea
convenienţelor sociale, impactul negativ asupra copiilor şi în general tensiunile
între familiile înrudite, „gura lumii” şi dezmembrarea patrimoniului economic.

49 Ibidem, Dosarul nr. 373/1892, Actul 27, f 45.
50 Ibidem,, Dosarul nr. 353/1888, Actul 29, f 36.
51 Ibidem, Actul 33, f 44.
52 Maria Voinea, Familia şi evoluţia ei istorică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1978, p. 64
53 Sorina Paula Bolovan, „Aspecte ale ciclului vieţii familiale…”, p. 127.
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Tripla Alianță în context european
Daniela-Liliana Pătrașcu
Résumé
L’ étude presente les conditions dans lesquelles la Triple Alliance a été
formée. L’ Austriche-Hongrie et Empire Allemand ont conclu un traité secret, qui
a été signéa 7 octobre 1879, et qui avait un caractére offensif. Si l’ un de les deux
États était attaquée par Russie, les deux États seraient entraidé. L’ Italie sera
également rejoindre l’ Alliance Triple aussi malhureux que l’ Angleterre avait
incorporé Chypre.
Roumanie adhère a l’ Entente au moyen de le traité signé à 18-30 octobre
1883, qui avait une validité de cinq ans et un caractère secret. Si l’ AustricheHongrie était attaqué par Russie ou Serbie, Roumanie serait intervenue. Toutes
ces evolutions ont conduit l’ élaboration depuis 1904 à Triple Alliance, le bloc
militaires politique qu’ avait s’ opposer était de se joindre a lui Roumanie à l’
été de 1916, parce qu’ elle désirait eliberer les territoires roumanins qui étaient
ocuppées par l’ Empire Austro-Hongrois.
Mots-clés: Triple Alliance, Allemagne, Prèmiere Guerre Mondial, l’ AustricheHongrie, Roumanie.
Tripla Alianță a constituit unul dintre cele două blocuri politico-militare
ce au dominat Europa la sfârșitul secolului al XIX-lea și la începutul secolului al
XX-lea.
Confruntarea dintre acestea avea să conducă la declanșarea primului război
mondial în vara anului 1914.
Deciziile adoptate în timpul Congresului de la Berlin (1/13 iunie-1/13
iulie 1878) au condus la izolarea Rusiei și la deteriorarea relațiilor diplomtice
germano-ruse. Totodată, Otto von Bismarck, cancelarul Germaniei a sprijinit
Austro-Ungaria în realizarea ambițiilor sale expansionste în Balcani.
Astfel, ca urmare a prevederilor tratatului de la Berlin (1/13 iulie 1878),
Austro-Ungaria a anexat Bosnia și Herțegovina și a ocupat sangeacul Novi Pazar,
teritoriu ce separa Serbia de Muntenegru1, dorind astfel să împiedice o eventuală
unire a celor două state și să evite accesul Serbiei la Marea Adriatică.
Otto von Bismarck dorea încheierea unui tratat secret de alianță între
Germania și Austro-Ungaria care să preîntâmpine un eventual atac armat al
Rusiei, nemulțumită de prevederile tratatului de pace de la Berlin.
Tratatul secret semnat la 7 octombrie 1879 între Imperiul German și
Austro-Ungaria avea un caracter defensiv, cele două state urmând să se ajute
1 Nicolae Ciachir, Gheorghe Bercan, Diplomația europeană în epoca modernă, Editura Științifică
și Enciclopedică, București, 1984, p. 399.
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reciproc în cazul în care unul dintre ele era atacată de Rusia2.
După semnarea tratatului, Rusia a fost informată de către Otto von
Bismarck, guvernul rus fiind invitat să participe la această înțelegere, fără a-i
fi aduse la cunoștință prevederile tratatului secret germano-austro-ungar. Ca
urmare, la 18 iunie 1881, Rusia a reînoit „Alianța celor trei împărațiˮ, constituită
în 18733.
Italia, nemulțumită de ocuparea Ciprului de către Anglia, a Bosniei și
Herțegovinei de către Austro-Ungaria, a Tunisului de către Franța, era iritată de
faptul că nu obținuse niciun avantaj ca urmare a tratatului de pace de la Berlin.
Astfel, în pofida afinităților cu Franța și conștientă că problema Triestului, a zonei
Trentino, a penetrației habsburgice în Albania și în alte puncte ale Balcanilor,
pot determina conflicte cu Austro-Ungaria, diplomația de la Roma se va apropia
de blocul austro-german pentru a stopa expansiunea Franței în nordul Africii4.
În acest context, după o vizită a regelui Italiei, Umberto I (1878-1900) la Viena,
guvernul italian a anunțat oficial Germania și Austro-Ungaria, la 30 decembrie
1881, că dorește să se alăture alianței germano-austro-ungare5.
La 20 mai 1882 s-a semnat la Viena tratatul de alianță dintre Germania,
Austro-Ungaria și Italia, aceasta reprezentând actul de constituire a Triplei
Alianțe.
Documentul prevedea cooperarea economică și militară, în cazul în
care Italia sau Germania ar fi fost atacate de Franța (art. 2) precum și în situația în
care unul dintre semnatari s-ar afla în război cu alte două mari puteri nesemnatare
(art. 3). Totodată, articolul 5 al tratatului prevedea adoptarea unei neutralități
binevoitare sau acordarea ajutorului militar dacă una dintre puterile semnatare ar
declara război altui stat6.
După negocieri îndelungate, purtate în secret, la 18/30 octombrie 1883,
s-a semnat la Viena, tratatul de alianță cu România, document la care a aderat în
aceeași zi și Germania. Articolul 1 al tratatului prevedea caracterul defensiv al
alianței. Totodată, Germania, Austro-Ungaria și România urmau a-și acorda ajutor
reciproc în cazul unui atac neprovocat asupra unuia dintre parteneri. România se
obliga să intervină doar în cazul în care Austro-Ungaria ar fi atacată de Rusia sau
Serbia, conform prevederilor articolului 2 al tratatului7.
Articolul 4 al tratatului prevedea că, în cazul unui război, părțile semnatare
nu puteau încheia pace separată8.
2 A. J. P. Taylor, Monarhia habsburgică. 1809-1918, Editura All, București, 2000, p. 134.
3 Nicolae Ciachir, Gheorghe Bercan, op. cit., p. 400.
4 Ibidem, p. 401.
5 Ibidem.
6 Paul Guichonnet, Istoria Italiei, Editura Corint, București, 2002, p. 102; ***, Culegere de texte
pentru istoria universală. Epoca modernă, Vol. II 1848-1918, coord. Camil Mureșan, Editura
Didactică și Pedagogică, București, 1974, pp. 286-287.
7 Nicolae Ciachir, Gheorghe Bercan, op. cit., p. 409.
8 Gheorghe Nicolae Căzan, Șerban Rădulescu-Zoner, România și Tripla Alianță, Editura
Științifică și Enciclopedică, București, 1979, p. 122.
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Tratatul semnat la 18/30 octombrie 1883 avea o valabilitate de cinci ani și
un caracter secret. Prin semnarea acestui tratat România ieșea din izolarea de care
era amenințată și evita o înțelegere între Petesburg și Viena în dauna intereselor
sale. Tratatul a condus la rezolvarea diferendului cu Austro-Ungaria privind
navigația pe Dunăre. Comisia Europeană a Dunării a continuat să existe, chiar
dacă statul român a exercitat controlul asupra sectorului fluvial dintre Drobeta
Turnu Severin și Galați.
Pe de altă parte, conducătorii statului român considerau că, prin semnarea
tratatului cu Germania și Austro-Ungaria, îi va determina pe conducătorii de la
Viena și Budapesta să renunțe la restricțiile impuse importurilor de animale și
cereale din România. În ciuda acestui fapt, relațiile economice cu Austro-Ungaria
s-au înrăutățit ajungându-se la războiul vamal din anii 1886-18919.
Prin alinața cu România, guvernul austro-ungar spera să slăbească lupta
națională a românilor și să împiedice revendicarea de către guvernul român a
teritoriilor locuite de români din cadrul monarhiei10.
Germania a acceptat să adere la alianța dintre România și Austro-Ungaria
pentru că prin acest act politic, sistemul de alianțe creat de Bismarck cuprindea
toți vecinii Rusiei și întărea pozițiile Germaniei în Europa de sud-est11.
Tratatul de alianță româno-austro-ungar a fost ratificat la 6 noiembrie 1883
de către regele Carol I și împăratul Austro-Ungariei, Franz Ferdinand. Semnatarii
tratatului au păstrat secretul în jurul actului încheiat, acesta fiind păstrat secret
față de corpurile legiuitoare ale celor 3 state.
Tratatul de alianță din 1883 a dat guvernului austro-ungar posibilitatea
să se amestece în treburile interne ale României. Astfel, s-a întâmplat în cazul
românilor transilvăneni expulzați din România în septembrie 188512
Cu toate acestea, prevederile de ordin armat din cadrul tratatului de alianță
din 1883 nu s-au aplicat niciodată, iar, în cele din urmă, în august 1916, România
a intrat în război împotriva Austro-Ungariei.
În anul 1885 s-a redeschis „problema orientalăˮ ca urmare unei răscoale
începută, la 18 septembrie 1885, în orașul Plovdiv și soldată cu înlocuirea
guvernatorului otoman și unirea cu principatul bulgar13.
La 14 noimebrie 1885 Serbia regelui Milan (1868-1889) declară război
Bulgariei. Înfrângerile suferite de armata sârbă, precum și dorința Marilor Puteri
de a restrânge aria conflictului a determinat ca, la 30 noiembrie 1885, ostilitățile
să înceteze14.
9 Ibidem, p. 108.
10 Ibidem; Nicolae Ciachir, Istoria popoarelor din sud-estul Europei în epoca modernă, Editura
Oscar Print, București, 1998, p. 376.
11 Ibidem.
12 Gheorghe Nicolae Căzan, Șerban Rădulescu-Zoner, op. cit., p. 131.
13 Nicolae Ciachir, Gheorghe Bercan, op. cit., p. 411.
14 Ibidem.
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Tratativele de pace s-au desfășurat la București, deoarece România a
rămas neutră în timpul conflictului armat, iar la 19 februarie/3 martie 1886 s-a
semnat tratatul de pace de la București ce recunoștea unirea Rumeliei Orientale
cu principatul autonom al Bulgariei15.
În 1887 tratatul Triplei Alianțe a fost reînoit ca urmare a expirării
termenului de 5 ani prevăzut în tratatul din 1882.
Sistemul bismarckian s-a dovedit a fi fragil după retragerea cancelarului
german din viața publică, în 1890, la scurt timp după acest eveniment, în 1893,
luând ființă cel de-al doilea bloc politico-militar din Europa cuprizând, inițial,
Rusia și Franța.
La 8 aprilie 1904 s-a semnat acordul de la Londra între guvernele francez
și englez, acord cunoscut ca Antanta Cordială16.
Urcarea pe tronul Germaniei a împăratului Wilhelm al II-lea, în 1888, după
moartea bunicului său Wilhelm I și domnia de trei luni a tatălui său, Friedrich I,
marea intensificare a politicii de expansiune a Germaniei. Astfel, Germania a
sprijinit fără rezerve expansiunea Austro-Ungariei în Balcani, iar în mai 1891
tratatul Triplei Alianțe a fost reînoit17.
Alianța României cu Austro-Ungaria a fost reînoită, în 1892, primul
ministru Dimitrie A. Sturdza a obținut aderarea Germaniei și Italiei la declarația
de prelungire a alianței româno-austro-ungar până în 1903, document semnat de
către regele Carol I și împăratul Franz Ferdinand cu prilejul vizitei în România
din 189618.
În iulie 1891 a luat sfârșit războiul vamal dintre România și AustroUngaria, ca urmare a deciziei ca mărfurile de import să fie taxate după un tarif
general. De altfel, perioada războiului vamal (1886-1891) a determinat reducerea
drastică a schimburilor comerciale între România și Austro-Ungaria.
Creșterea influenței economice și politice a Germaniei în Imperiul
Otoman sub forma livrării de armament pentru armata otomană și a construcției,
cu capital majoritar german, a sistemului de căi ferate ce urma să lege Bosforul
de Golful Persic prin Bagdad punea în pericol interesele Rusiei și Marii Britanii
în zona strâmtorilor.
Toate aceste evoluții au condus la încheierea acordurilor între Franța și
Anglia, din 8 aprilie 1904, și între Marea Britanie și Rusia, din 31 august 1907.
Acestea au reglementat principalele diferende coloniale ce despărțiseră până
atunci statele semnatare, punând bazele Antantei, coaliție opusă Triplei Alianțe.
Concomitent, are loc un proces de apropiere între Italia și Franța, care
semnează, în decembrie 1900, o înțelegere asupra delimitării zonelor de influență
din nordul Africii. Aceasta a fost urmată, la 10 iulie 1902, de încheierea unui
15 Ibidem, p. 413.
16 Ibidem, p. 420.
17 Gheorghe Nicolae Căzan, Șerban Rădulescu Zoner, op. cit., p. 184.
18 Ibidem, p. 188.
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acord italo-francez19.
Astfel, în ciuda asigurărilor venite de la Viena sau Berlin, mulți oameni
politici români erau convinși, încă de la începutul anului 1902, că Italia va ieși
din Tripla Alianță.
În ciuda acestui fapt, la 4/17 aprilie 1902 a avut loc o nouă prelungire a
tratatului secret ce lega România de Tripla Alianță20.
La începutul anului 1907 baronul Alois von Aehrenthal a prezentat
un program de reorganizare a Imperiului Austro-Ungar incluzând anexarea
provinciilor Bosnia și Herțegovina, aflate din 1878 sub administrație austroungară21.
Profitând de proclamarea independenței Bulgariei față de Imperiul
Otoman, la 5 octombrie 1908, Austro-Ungaria a anexat provinciile Bosnia și
Herțegovina22.
În timpul crizei bosniece din 1908, România s-a pronunțat pentru
menținere status-quo-ului în Balcani opunându-se obiectivelor expansioniste ale
Austro-Ungariei și Bulgariei.
În momentul culminant al rizei bosniece, la 19 martie 1909, reprezentantul
diplomatic al României la Viena, Nicolae Mișu, telegrafia la București în legătură
cu intenția Austro-Ungariei de a ataca Serbia.
Consolidarea statului național român pe plan intern, extern și acutizarea
crizei interne a Austro-Ungariei au făcut ca tratatul secret încheiat între cele două
state în 1883 să de vină anacronica și contrar intereselor naționale ale României
ce vizau unirea tuturor teritoriilor locuite de român într-un singur stat național.
În iulie 1908 a avut loc revoluția „Junilor Turci”. Germania și AustroUngaria se temeau să nu piardă avantajele economice și politice pe care le
dețineau în Imperiul Otoman, în timp ce, Rusia și Marea Britanie se temeau ca
regimul constituțional otoman să nu reprezinte un exemplu pentru musulmanii
aflați în imperiile lor.
Ilustrativ pentru atitudinea opiniei publice din România față de politica
Austro-Ungariei în Balcani este discursul rostit în parlament de către Nicolae
Iorga în decembrie 1908: „Austria reprezintă un trecut isprăvit; nu reprezintă un
popor, nu reprezintă nici o misiune culturală sau vreo activitate economică în
dezvoltare, ea trăiește numai din amintiri și tradițiiˮ23.
La 26 februarie 1909 s-a semnat un acord între Austro-Ungaria și Imperiul
Otoman prin care Poarta recunoștea anexarea Bosniei și Herțegovinei în schimbul
sumei de 2,5 milioane de lire turcești24.
19 Ibidem, p. 228.
20 Ibidem, p. 224.
21 Jean Bérenger, Istoria Austriei, Editura Corint, București, 1999, p. 95.
22 Gheorghe Nicolae Căzan, Șerban Rădulescu-Zoner, op. cit., p. 271.
23 Nicolae Iorga, Discursuri parlamentare, Vol. I, partea I, București, 1939, p. 217.
24 Nicolae Ciachir, Gheorghe Bercan, op. cit., p. 432.
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În aceste condiții, Rusia nefiind pregătită pentru o ofensivă în Balcani era
nevoită să recunoască, la 21 martie 1909, anexarea Bosniei și Herțegovinei de
către Austro-Ungarie25.
În cele din urmă, Serbia a fost nevoită, la rândul său, la 31 martie 1909,
să recunoască anexarea Bosniei și Herțegovinei de către Imperiul Austro-Ungar.
Aceasta a reprezentat umilirea Serbiei și a Rusiei de către Tripla Alianță, fapt
ce va determina acțiunile viitoare ale Rusiei având ca scop sprijinirea aliatului
balcanic.
Dorind să creeze o breșă în cadrul Triplei Alianțe, țarul Nicolae al IIlea a încheiat, la 24 octombrie 1909 un acord menit să se opună expansiunii
austro-ungare în Balcani cu regele Italiei, Victor Emanuel al III-lea (1900-1944).
Acordul de la Racconigi a marcat un nou pas spre desprinderea Italiei de Tripla
Alianță.
În mai 1911 a izbucnit o răscoală împotriva sultanului Marocului fapt
ce determină intervenția trupelor franco-spaniole în orașul Fez, capitala țării.
Marocul intra, astfel, sub stăpânirea Franței.
La 1 iulie 1911 guvernul german a trimis în portul Agadâr canoniera
„Panther” și crucișătorul „Berlinˮ.
Urmare a opoziției Angliei, Germania este nevoită să accepte un acord
cu Franța la 4 noiembrie 1911 conform căruie recunoștea protectoratul Franței
asupra Marocului26.
În septembrie 1911, profitând de tensiunile dintre Germania, Franța și
Marea Britanie, precum și de criza în care se afla Imperiul Otoman, Italia declară
război Porții, urmând să ocupe Tripolitania (Libia) și Cirenaica.
La 18 octombrie 1912 războiul se încheia prin semnarea tratatului de pace
de la Lausanne. Astfel, Italia primea Tripolitania, Cirenaica și Dodecanezul.
În aceeași zi a izbucnit primul război balcanic între Bulgaria, Serbia,
Grecia și Muntenegreu, pe de o parte, și Imperiul Otoman, pe de altă parte.
După obținerea independenței, Bulgaria a inițiat o politică expansionistă
având ca scop încorporarea Macedoniei și Traciei. Astfel, Bulgaria s-a apropiat
de pozițiile Austro-Ungariei, fiind contractate împrumuturi pentru modernizarea
armatei. De asemenea, diplomația bulgară făcea presiuni asupra Rusiei ca aceasta
să nu se opună tendințelor sale expansioniste.
Succesele înregistrate de aliații balcanici, printre care victoria de la
Ceatalgea din 26 noiembrie 1912 au condus la zdrobirea forțelor otomane
din Europa și la eliberarea celei mai mari părți a peninsulei Balcanice.
La 16 decembrie 1912 s-au deschis tratativele de pace de la Londra între
diplomații aliaților balcanici și Poarta otomană. Acestea au condus la puține
rezultate, divergențele dintre aliații balcanici și Poartă, precum și neînțelegerile
privind divizarea Macedoniei conducând la declanșarea celui de-al doilea război
25 Ibidem, p. 433.
26 Ibidem, p. 438.
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balcanic.
România și-a păstrat neutralitatea în timpul primului război balcanic,
solicitând Bulgariei rectificarea frontierei de sud a Dobrogei ca urmare a
importantelor achiziții teritoriale obținute de Bulgaria în Macedonia. Tratativele
româno-bulgare din cadrul Conferinței de pace de la Londra nu au avut niciun
rezultat fiind întrerupte la 25 decembrie 1912. În aceste condiții, România a
acceptat ca Rusia, Austro-Ungaria, Germania, Italia, Franța și Marea Britanie să
medieze problemele teritoriale cu Bulgaria în cadrul Confernței internaționale
de la Petersburg. Astfel, la 26 aprilie/9 mai 1913 reprezentanții celor șase mari
puteri au încheiat „Protocolul de la Petersburgˮ prin care Bulgaria ceda României
orașul Silistra și câteva mici teritorii din sudul Dobrogei.
La 30 mai 1913 s-a semnat tratatul de pace de la Londra ce punea capăt
primului război balcanic concomitent Bulgaria, sprijinită de către AustroUngaria, se pregătea de război împotriva foștilor săi aliați: Serbia, Grecia și
Muntenegru27.
La 16/29 iunie 1913 a debutat cel de-al doilea război balcanic ca urmare
a atacului armatei bulgare asupra Serbiei, Greciei și Muntenegrului. Încercările
diplomației Austro-Ungare de a determina România să sprijine acțiunea militară
a Bulgariei au eșuat, iar la 27 iunie/10 iulie 1913 România a declarat război
Bulgariei, intrând în cel de-al doilea război balcanic28. Urmare a evoluțiilor de pe
câmpul de luptă, Bulgaria a fost nevoită să ceară pace, astfel că, în iulie 1913 s-au
desfășurat la București, lucrările Conferinței de pace cu participarea României,
Serbiei, Greciei, Muntenegrului, pe de o parte, și a Bulgariei pe de altă parte.
Titu Maiorescu, președintele Conferinței de pace de la București, a reușit
să tempereze revendicările foștilor aliați față de Bulgaria și, după mai multe
runde de negocieri, la 28 iulie/10 august 1913 a fost încheiat tratatul de pace de
la București.
La 29 septembrie 1913 s-a semnat la Istanbul tratatul de pace între
Bulgaria și Imperiul Otoman conform căruia o parte a Traciei Orientale, cu orașul
Adrianopol (Edirne) rămânea în componenta Imperiului Otoman.
După cel de-al doilea război balcanic s-a produs o regrupare a statelor din
sud-estul Europei. Astfel, Bulgaria și Imperiul Otoman se vor apropia tot mai
mult de pozițiile Triplei Alianțe, în timp ce România se apropie tot mai mult de
Antanta.
Totodată, contradicțiile existente între Italia și Austro-Ungaria în
problemele balcanice au condus la distanțarea Italiei de Tripla Alianță și la
apropierea acesteia de puterile Antantei.

27 Ibidem, p. 444.
28 Ibidem.
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Evoluţia economică a Craiovei în perioada
interbelică
Albinel Firescu
Noul cadru legislativ a creat, până la urmă, condiţii propice dezvoltării
economice, dar se resimt încă pierderile cauzate de război. Craiova rămâne în
continuare cel mai important centru urban al Olteniei a cărui evoluţie economică
şi chiar politică poate fi considerată etalon pentru întreaga regiune. Pe plan
economic, Craiova înregistrează progrese între cele două războaie mondiale:
întreprinderile existente îşi măresc producţia şi chiar se deschid altele noi. Cu
toate acestea Craiova nu devine în această perioadă un oraş industrial, ci rămâne
mai degrabă tot un oraş comercial – bancar. Între anii 1916 şi 1918 fusese ocupată
de trupe germane, ceea ce a dus mari prejudicii economiei oraşului.
Majoritatea şcolilor din Craiova fuseră transformate în spitale sau
dormitoare puse la dispoziţia armatei de ocupaţie. Deasemenea, un număr de 13
stabilimente industriale (fabrici de pâine, mori, fabrici de cărămidă, de pielărie sau
textile) au fost închise având ca principale efecte sociale înfometarea populaţiei
şi depopularea oraşului1. Prin ordonanţa nr. 119 au fost rechiziţionate: Uzine
Electrică, Fabrica de maşini agricole şi industriale „Richard Graepel”, Fabrica „P.
Andreescu”, Fabrica de postav „Oltenia”, Fabrica de mezeluri „Fraţii Cumpănaşu”,
morile „Băligrădeanu” şi „Avram Weiss”, Fabrica de pâine „Traiul” şi altele. La
„Fraţii Cumpănaşu” şi „Richard Graepel” instalaţiile fuseseră complet deteriorate
iar maşinile fabricii de postav „Oltenia” fuseseră demontate şi transportate în
Turcia, fiind recuperate abia în 1922. Într-un raport din 18 iunie 1918 prefectul
jud. Dolj consemna starea de lucru: „Industria mare şi mică a dispărut aproape cu
totul, ruinând pe industriaşi, împiedicând comerţul şi făcând să se nască o situaţie
economică critică”2.
Dezvoltarea economică a Craiovei în răstimpul dintre cele două războaie
mondiale n-a cunoscut o linie mereu ascendentă. Favorabilă este numai prima
parte a intervalului de la sfârşitul primului război mondial şi până la criza
economică din 1929-1933, perioadă când se constituie noi întreprinderi şi se
lărgesc întreprinderile mai vechi, când apar noi bănci iar afacerile sunt prospere.
În anii 1923-1924 producţia industrială a atins aproape nivelul antebelic.
După datele oficiale, în 1925, funcţionau în industria mare 24 de întreprinderi cu
1 ***Istoria Craiovei, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1977, p.85.
2 Luchian Deaconu, „Dezvoltarea industriei judeţului Dolj între anii 1918-1944 în Historia, III,
Editura Academiei, București, 1974.”, f.195.
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2371 de salariaţi3. O pondere importantă o aveau ramurile alimentară, metalurgică
dar şi artele grafice reprezentate prin tipografiile „Ramuri” şi „Scrisul Românesc”.
Legătura pronunţată dintre activităţile agricole şi cele industriale a determinat
episoade de criză în anii 1923 şi 1927, când din cauza secetei agricultorii nu au
mai angajat pentru reparaţii sau procurare de maşini agricole. Slaba producţie
agricolă s-a repercutat asupra unor ramuri industriale: morărit şi panificaţie şi
asupra comerţului. Ca fenomen social, apare şomajul, până atunci încă necunoscut
în această zonă4.
Încă din 1928, în economia locală au apărut manifestări specifice crizei de
supraproducţie. Fabrica de postavuri „Oltenia” şi-a scăzut producţia faţă de anul
1927, iar cantitatea mărfurilor nevândute la începutul anului 1929 era aproape
dublă comparativ cu anul precedent5, de 65 042 kg faţă de 33 950 kg.
Cele mai importante mori din această perioadă erau Ştefan B. Drugă,
Moise & Mendel, Victoria, Moara Oltenească. Fabrica de pâine „Traiul” avea
în 1923 un capital social de 5 000 000 lei, până în 1931 având 39 de lucrători
dintre care 12 calificaţi6. Abundenţa de materie primă şi posibilitatea desfacerii
produselor justifică dezvoltarea acestei ramuri economice în perioada de care ne
ocupăm. În 1937, fabrica de pâine „I. Schmidt” avea 36 de angajate7.
Una dintre cele mai importante firme din Craiova interbelică este „P.
Andreescu Fii”, societate înfiinţată încă din 1905, cu un capital total de 36
milioane lei8.
În 1931 aceasta deţinea următoarele depozite: Sucursala de articole menaj
„La Cerbul de Aur”, Secţiunea de maşini şi Instrumente Agricole cu dependinţele
sale de mărfuri, Fabrica de cărămidă, Produse ceramice şi accesorii din Mofleni,
Fabrica de sobă situată în Mofleni ca anexă la fabrica de cărămidă. Din noiembrie
1930 îşi restrânge activitatea închizând fabrica de cărămidă şi de sobă de teracotă.
Întreprinderea mai deţinea un „Birou tehnic pentru Instalaţiuni de Apă, Canal,
Electricitate, Accesorii, calorifer etc... Furnizări şi Instalaţiuni complete de:
Ateliere şi Fabrici, Lucrări edilitare şi sanitare precum orice lucrări tehnice şi
furnituri de maşini şi materiale tehnice, automobile şi accesorii articole de menaj
şi maşini de cusut, precum şi fabrica de foale şi forje”9.
În industria alimentară funcţionează la Craiova din 1935 o filială a
Societăţii Autonome Române(S.A.R.) pentru comerţul zahărului10.
Întreprinderea de maşini agricole şi industriale Clayton avea în 1926,
3 Ibidem, f.195.
4 Ibidem, f.196.
5 Ibidem, f.197.
6 Serviciul Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ, inv.21, dos. 6/1931,
f.24,45,52.
7 Idem, fond Inspectoratul Muncii, inv. 92, dos. 8/1938, f.222 .
8 Idem, fond Camera de Comerţ, inv.21, dos.136/1931, f.10.
9 Ibidem, f.2-10.
10 Idem, dos.554/1935, f.11.
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80 de lucrători, iar în iunie 1929, 70 de lucrători11. Cea mai mare întreprindere
cu profil metalurgie din Craiova interbelică era P.C. Brătăşeanu12, dar în 1939 a
concediat un mare număr de lucrători13.
Prelucrare lemnului este reprezentată la Craiova prin firma Miertoiu
&Goga. Fondată în 1908 este renovată în 1920 având sediul în str. Calomfirescu,
nr.30. potrivit statutului „N. Miertoiu & C. Goga” s-a constituit „cu scopul
conducerii de ateliere moderne cu secţii de tâmplărie, mobile, de construcţii
sculptură, strungărie...” în 1920 avea un capital de 50000 lei pentru ca în 1927
acesta să ajungă la cifra de 480 000 lei14. În 1931 firma are 20-28 lucrători
practicanţi şi ucenici şi o forţă motrică instalată de 19 HP15.
O dezvoltare fulminantă o cunosc industriile textile şi cea de arte grafice.
În iunie 1929 se deschide fabrica de postav „Munca”, cu un capital de două
milioane lei. În noiembrie 1936, capitalul s-a mărit la zece milioane lei16.
În 1937 avea angajaţi personal administrativ şi tehnic – 17 oameni, 82
lucrători calificaţi şi 156 necalificaţi17.
A doua fabrică de postav „Oltenia” S.A.R a încetat să mai funcţioneze la
data de 1 aprilie 1930. Începând cu data de 23 aprilie 1933 fabrica „Oltenia” a
fost închiriată fabricii „Munca” pe termen de doi ani, cu instalaţiile aferente: „44
războaie mecanice pentru ţesut, 2 364 fuse, una semistabilă de 80 H.P., un motor
Diesel de 180 H.P., două motoare electrice de 30 H.P., 27 motoare electrice de
134 H.P., un generator electric de 85 kw” pentru care necesita o forţă de muncă
de 250 oameni18.
O pondere însemnată în industria craioveană este ocupată de tipografiile
„Ramuri” şi „Scrisul Românesc” însumând o forţă de muncă de aproape 400 de
lucrători19. Institutul de arte grafice „Soimtă”, înscris în 1912 cu un capital de 3
000 000 lei şi-a schimbat denumirea în iunie 1922 în „Scrisul Românesc” având
ca acţionar pe Emanoil Tătărescu. Din octombrie 1936, intră în proprietatea
acestei firme ziarul cultural, economic şi social „Drum Nou”. În 1940 Emanoil
Tătărescu este Preşedintele Consiliului de Administraţie şi Directorul Societăţii.
Capitalul societăţii sporeşte, ajungând în 1931 la 20 milioane lei cu perspectiva
de a putea fi de 50 milioane lei împărţit în 100 000 acţiuni. Este menţionat că la 21
septembrie 1944 întreg capitalul social de 40 milioane lei este deţinut de cetăţeni
de origine română20.în 1937 întreprinderea de arte grafice „Scrisul Românesc”
11 Idem, fond întreprinderea Clayton, inv.795, f.35,189
12 Istoria Craiovei, f.93.
13 Luchian Deacon, Dezvoltarea industriei, f.204.
14 Serviciul Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ, inv.21, dos. 421/1931,
f.2.
15 Ibidem, f.6.
16 Idem, dos. 75/1931, f.1,23.
17 Idem, fond Inspectoratul Muncii, inv.92, dos.8/1938, f.76.
18 Idem, fond Camera de Comerţ, dos.75/1941, f.5.
19 Luchian Deaconu, Dezvoltarea industriei…, f. 195.
20 Serviciul. Judeţean Dolj al Arhivelor. Naţionale, fond Camera de Comerţ, inv.21, dos.
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avea 64 angajaţi, personal administrativ şi 262 angajaţi personal tehnic21.
Deşi industria mijloacelor de producţie a înregistrat un ritm mai bun de
creştere, mai ales la Craiova unde era concentrată, de altfel, aproape 2/3 din
capacitatea industrială a judeţului, cea mai importantă pondere o ocupă producţia
de bunuri de consum. Caracterul preponderent agrar al judeţului este evidenţiat
prin înflorirea industriei uşoare. O altă caracteristică a întreprinderilor industriale
şi a atelierelor era preponderenţa muncii manuale. În aceste condiţii efectele
crizei economice din anii 1929-1933 s-au resimţit mult mai serios.
La 13 septembrie 1933 erau închise 18 întreprinderi din cele 65 considerate
mai importante. Între acestea se aflau: atelierele metalurgice „Felix şi Adolf
Waidman”, morile „Victoria”, „Ştefan B. Drugă” – Cetate, „Dunărea”, „Ştirbei”
– Băileşti, „Oltenească”, fabrica de conserve „Mercur”, Fabrica de mezeluri
„Fraţii Cumpănaşu”, Fabrica de cărămidă „Cernele”, etc… Factorii menţionaţi
nu au contribuit doar la acutizarea crizei ci chiar la prelungirea sa, dezvoltarea
industriei începând să se facă simţită abia după 193422.
După anul 1935 industriile textilă, de arte grafice, alimentară şi de
construcţii au înregistrat progrese semnificative, au luat fiinţă mai multe societăţi
anonime, aceasta având şi un rol în concentrarea capitalului. Astfel, dintre un
total de 533 de societăţi anonime existente la sfârşitul anului 1933 în judeţul Gorj
şi Dolj, 140 erau societăţi industriale cu capital de 560 milioane lei23. Cu toate
acestea se menţineau elementele care asigurau caracterul rudimentar de până
atunci al economiei: persistenţa micilor ateliere şi a activităţilor la domiciliu,
influenţa decisivă a factorului agrar asupra celui industrial. Şi în cadrul activităţilor
economice de producţie sau comerţ preponderenţi sunt micii întreprinzători. De
asemenea sunt prezente cooperative sau societăţi anonime cu rol în concentrarea
capitalului iar fenomenul coroborării capitalului comercial cu cel industrial este
evidenţiat prin susţinerea activităţii industriale de către bănci.
După criza economică de supraproducţie din anii 1929-1933 industria
Craiovei şi-a revenit greu, rămânând tributară dependenţei de sectorul agricol.
La sfârşitul anului 1937 întreprinderea de maşini agricole „Richard Graepel”
avea 63 de lucrători, 25 părăsind serviciul24, iar în 1940 a mai concediat 50% din
personal25. Între anii 1938-1940 „Scrisul românesc” şi-a redus numărul salariaţilor
de la 262 la 173. În septembrie 1938 s-au închis fabrica de paste făinoase „Şt.
B. Drugă” şi fabrica de postav „Munca”, iar la 6 aprilie 1940 – fabrica de postav
„Oltenia”26.
Astfel, în 1939, în industria Craiovei existau numai 7 întreprinderi cu
peste 100 de lucrători27.
345/1931, f.3-35, 46, 118, 198, 254.
21 Idem, fond Inspectoratul Muncii, inv.92, dos. 8/1938, f.152-164.
22 Luchian Deaconu, „Dezvoltarea industriei...”, p. 198.
23 Ibidem, p. 200.
24 Ibidem, p.204.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Istoria Craiovei, p.92.
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Political involution in Romania during the first half of
1948 depicted in a Review of the United States Minister
Marian-Alin Dudoi
Dumitru-Valentin Pătraşcu
Rezumat
Involuţiile politice din prima parte a anului 1948 în România reflectate
într-un raport al ministrului american
Anul 1948 a însemnat, pe lângă schimbarea formei de guvernământ, şi
consolidarea puterii pentru adepţii Moscovei. Aceste involuţii sunt reflectate pe
larg în raportul periodic al ministrului Legaţiei S.U.A. la Bucureşti, Rudolph
E. Schoenfeld, adresat în 24 august 1948 secretarului de stat (din 1965, cele
două state au convenit la ridicarea relaţiilor diplomatice la rangul de ambasadă,
reprezentată prin ambasador, n.n.).
În ceea ce priveşte denumirea ţării noastre în limba engleză, americanii
au folosit “Rumania”, britanicii “Roumania” – sub influenţa franţuzescului “la
Roumanie” – până la începutul anilor ’60, când opţiunea regimului comunist
pentru “Romania” a devenit precumpănitoare şi pe plan internaţional. Mai
observăm însă şi astăzi, la unele competiţii sportive, folosirea prescurtării în
limba engleză ROU.
Substituim partea concluzivă a raportului, în traducerea noastră, rezumatului
propriu-zis (Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Microfilme S.U.A., Rola 666,
cadrele 837-839):
«Perioada începută în martie 1945, când regimul Groza a fost instalat ilegal
de Andrei Vîşinski, şi până în 30 decembrie 1947 a reprezentat o perioadă de
tranziţie în paşi mici, dar fără a apărea nicio piedică în calea acaparării puterii de
către aripa internaţională a Partidului Comunist Român. Perioada 30 decembrie
1947-1 august 1948 a însemnat consolidarea puterii acestuia, schimbarea structurii
statului român pe baze egalitariste şi o încercare hotărâtă şi nemiloasă de a
îndepărta viaţa privată şi publică a românilor, ca şi mintea lor, de orice influenţă
a ideii de libertate, aşa cum este înţeleasă în Occident. Consolidarea puterii de
către partid este practic completă, iar atenţia se îndreaptă spre eliminarea din
partid a elementelor considerate naive sau lipsite de loialitate. Noua constituţie
oferă baza pentru schimbări majore în organizarea statului şi, acestea din urmă,
se află în momentul de faţă în faza de formulare. Politica de îndepărtare a ideilor
occidentale nu s-a bucurat întrutotul de succes, însă reprezintă o politică pe
termen lung şi va fi susţinută cu acelaşi zel nemilos, folosit şi pentru acapararea
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întregii puteri de către un mic grup de comunişti.
În momentul de faţă, România a ajuns în situaţia în care o denumire vagă,
cunoscută sub numele de „Partid”, a devenit cel mai important element de referinţă
pentru viaţa cotidiană a ţării cu 16 000 000 de locuitori. „Partidul” reprezintă
subiectul unei propagande educative susţinute în presa guvernamentală, instituţii
de învăţământ, radio, întruniri publice etc. Denumirea oficială a acestei organizaţii
este „Partidul Muncitoresc Român”, dar din ce în ce mai mult publicaţiile sale se
referă la el numai cu termenul „Partidul”, ceea ce determină ca el să fie cunoscut
doar în modul acesta. Sub aspectul intenţiilor şi scopului, România este un stat cu
partid unic, iar această caracteristică este întrutotul veridică. Deoarece această idee
este complet nouă, va mai trece timpul până când poporul se va obişnui, mai ales
că, [doar] din punct de vedere legal, există şi alte partide. Legaţia consideră drept
cert în viitorul apropiat intensificarea ideii promovate că „Partidul” reprezintă
pentru țară o sursă de iluminare şi un model pentru fiecare de a-ţi trăi viaţa,
iar celelalte grupări politice fie vor fi absorbite, fie vor dispărea. Baza educaţiei
politice, referitoare la organizarea şi îndatoririle „Partidului”, este reprezentată
de dogma clasică marxist-leninistă şi se apropie tot mai mult de sursa sa legitimă,
Partidul Comunist (Bolşevic) al Uniunii Sovietice. Nu a devenit deocamdată
unica organizaţie, aşa cum este ultimul, deoarece s-a promovat până de curând
ideea unei noi ordini în România care să atragă în rândurile partidului un număr
considerabil de membri cu scopul de a propaga ulterior dogma (de către noiiveniţi) tuturor (nemembrilor). Situaţia s-a schimbat radical în momentul de faţă şi
noii membri sunt supravegheaţi, iar o parte din vechii membri, pe a căror loialitate
nu se poate miza cu certitudine, sunt excluşi. În încercarea dublă de a cristaliza
organizarea şi ideologia „Partidului” şi de a face de asemeni public caracterul
„democratic” poporului român, în momentul de faţă partidul se află deopotrivă
în situaţia oribilă de „critică de sine”, cât şi de propagare fără încetare a doctrinei
luptei de clasă. Atenţia se îndreaptă şi spre ţărani, care până acum au dat dovadă
de orice, însă nu de spirit proletar sau colectivist, şi care au fost avertizaţi că
trebuie să se lase conduşi în lupta de clasă de către „Partid”, care este desigur
„ocrotitorul maselor populare”. Aceste tendințe sunt aşteptate să se deruleze în
continuare până când organizarea impusă de partid va ajunge până la cel mai mic
nivel, iar ţăranii vor fi acceptat nu numai rolul „Partidului” în vieţile lor, ci şi vor
fi fost obligaţi să participe la sistemul agricol colectiv sau semi-colectiv.
Guvernul român devine din ce în ce mai mult un subordonat al „Partidului”
şi rolul său se reduce treptat în publicaţiile propagandei comuniste. „Partidul” şi
numai „Partidul” decide ce se întâmplă în România în calitate de reprezentant
„al voinţei colective a maselor populare”. Personalităţile, atât guvernamentale
cât şi de partid, nu mai au puncte de vedere proprii în faţa interesului colectiv al
„Partidului” şi chiar practicile sovietice tradiţionale referitoare la prezentarea în
cursul manifestărilor publice a tablourilor enorme ale personalităţilor de frunte
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au devenit acum un tabu la Bucureşti. Până când fiecare român nu va recunoaşte
dominaţia completă a conceptului de „Partidul”, este improbabilă apariţia unor
schimbări majore ale acestei practici. O dată ce ideea va fi acceptată de toţi şi
organizarea partidului desăvârşită, se presupune că fruntașii partidului se vor
bucura din nou de atenţia publică.
„Partidul”, în modul în care a fost caracterizat în cursul raportului, nu
este decât un oficiu al ramurii sudice al preocupărilor actuale ale Moscovei şi
trebuie să nu se uite că de aceasta depinde situaţia politică prezentă şi viitoare
a României. România este viguros ancorată în sfera sovietică şi nu există nicio
posibilitate de deviaţionism. Aici nu pot apărea evoluţii de tipul celor recent
apărute în Iugoslavia şi România poate fi considerată în rândul celor mai loiale
şi umile supuse stăpânului său sovietic până când condiţiile pe plan internaţional
vor favoriza o schimbare. Conducătorii Partidului Muncitoresc Român şi ai
guvernului român sunt în toate preocupările şi acţiunile întreprinse funcţionari
sovietici şi ţin seama de interesele sovietice în orice situaţie.
În ceea ce priveşte România însăşi, şi aici pot apărea modificări, nu numai
în interiorul „Partidului”. Precum ne-am referit deja la constituţia din luna aprilie
a acestui an, aceasta stipulează posibilitatea unor modificări fundamentale,
care nu au fost aplicate până în momentul de faţă în totalitate. Naţionalizarea
şi „reforma” bisericii şi educaţiei au avut deja loc, însă modificări ale întregului
sistem administrativ, colectivizarea agriculturii, naţionalizarea proprietăţilor
orăşeneşti [probabil Legația S.U.A. avea în vedere naţionalizarea micilor ateliere
meşteşugăreşti şi a prăvăliilor, a spaţiilor de locuit facil transformabile în spaţii
pentru activităţi economice sau comerciale, a mijloacelor medii şi mari de transport
etc., n.n.] şi o viitoare implicare a statului în micile activităţi meşteşugăreşti şi
comerciale în spiritul Legii Naţionalizării din 11 iunie reprezintă mai mult decât
o posibilitate. În momentul de faţă, în România este linişte, dar în niciun caz
nu se poate spune că s-a impus o stare de pasivitate. Schimbările majore din
ultimii trei ani au luat sfârşit, însă au rămas urme ale trecutului care nu pot fi
tolerate. Totodată, nu există niciun motiv pentru grăbirea proceselor şi guvernul,
mai degrabă se poate afirma „Partidul” sau sovieticii, se află în situaţia de a
amâna deocamdată, fără teamă, instalarea în ţară a socialismului tipic sovietic
pentru ca populaţia să fie, dacă nu mulţumită, atunci supusă. Anumite schimbări
sunt sigure, însă ele doar vor completa anumite scăpări ale politicii comuniste
de până acum şi vor fi lipsite de caracterul revoluţionar al celor din ultimii ani.
Revoluţia este completă, dar nu are deocamdată mijloacele care să îi asigure
o stabilitate în timp. Tocmai aceasta reprezintă ţinta în care liderii români s-au
implicat în ultimele săptămâni şi asupra căreia se vor concentra în viitor. Aflată
sub dependenţa sovietică, România va proceda în politicile interne la realizarea
statului colectiv şi în pseudorelaţiile internaţionale la susţinerea vederilor şi
dorinţelor Uniunii Sovietice, fără a-şi exprima niciun interes propriu».
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A. Internal Political Developments – Recapitulation
New Year’ s Day 1948 found Rumania in the throes of one of the last of the
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great constitutional changes that have turned the country in three years from a
constitutional monarchy on the Western model with a few oriental trimmings
into a Communist police state of the most ruthless and vicious sort. It was on
December 30, 1947 that King Mihai abdicated under duress and the Romanian
“Popular” (or more properly “People’s”) Republic was proclaimed. While the
abdication does not properly fall within the scope of this review, it forms an
integral part of the chain of developments which have occurred since and merits
passing attention.
The monarchy was an anomaly that sooner or later had to be removed before
Rumania could become a state organized and managed for and by international
Communism. It lasted as so long as it did largely because of an unfounded fear on
the part of the Rumania’s not always too courageous leaders that the removal of
the popular young king would cause civil disturbances on a major scale. By not
actively opposing the regime, King Mihai had been able to maintain his position
as a symbol of his people’s hopes and as figurative head of the Resistance
until the moment when Soviet plans for the tightening of its Eastern European
organization called for the disposal of such superfluous trimmings as Kings and
Courts. More than any other single act of the Groza Government, the deposition
of King Mihai had a profound psychological effect on the Rumanian people and
made them realize probably for the first time, the utter determination of their
country’s present masters irrevocably to break with the past and to bring Rumania
solidly into the Soviet scheme of things. The departure of the King left the people
without any figure or institution to which they could look for guidance or for
hope of a better life in the future.
The proclamation of the Republic marked the virtual end of the Communists’
drive for complete control and enabled them to concentrate in the months that
followed on altering the form of the state to permit a perpetuation of their power
and to purge their own ranks of elements considered not entirely obedient to
Kremlin orders. By the first of the year rabid Communists had been placed in
almost all of the key positions of the Government in a series of changes following
in the wake of the trial of the National Peasant Party Leaders in November and
the subsequent ouster of the opportunist Vice Premier and Foreign Minister
Gheorghe Tătărescu and his followers. These changes saw Rumania’s Communist
matriarch, Ana Pauker take over the Foreign Ministry, the Hungarian Vasile
Luca assume charge of the Ministry of Finance, and the fiery Soviet citizen Emil
Bodnăraş become Minister of National Defense. With the King removed and the
Party solidly entrenched in the Government the Communist regime was able to
turn itself to the tasks of revising the organic structure of the Rumanian state and
the consolidation of political party in the hands of one party.
While these two tasks were accomplished in a number of different ways one
major development in each field was the keystone of the work accomplished.
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In the political field the major event was the Congress which assembled on
February 21, 22 and 23 for the purpose of organizing a single Marxist Party
from the then existent Communist and Social Democrate Parties. This was done
with an enormous amount of fanfare and verbiage and resulted in the creation
of the “Rumanian Workers Party”. The Congress setting up the new party was
a rubber stamp affair devoted almost exclusively to uninspired speeches merely
paraphrasing the party line. A notable exception however was that of the Party
Secretary General, Gheorghe Gheorghiu-Dej who in an oration lasting all morning
laid down the basic political creed of the new party and served clear notice that it
would be purged of all lukewarm or dissident elements and it would become the
single instrument of the people’s will. While Mr. Gheorghiu said other political
parties would be permitted, he made it quite clear that it would be in name only
and that the real political force in Rumania would the Workers’ Party, which
would be the guide and master of the peasants as well as the workers.
At the Congress it was announced (by Minister of Interior Teohari Georgescu)
that the Communist Minister of Justice Lucreţiu Pătrăşcanu, a loyal party members
for many years but a fairly patriotic Rumanian, had been dropped from the Party
for having bourgeois tendencies. His dismissal from the Government followed
immediately and his arrest two months later. Pătrăşcanu’s fall served notice on all
Party members that they must conform to the Moscow line and conform rigorously
or that they would be destroyed. That the party was to be under the exclusive
control of the more virulent Communists was seen in the “election” to the Central
Committee of thirty Communists and ten Socialists and to the Political Bureau of
ten Communists and three Socialists although the former Socialist Party had had
a much larger membership than the Communists.
It was announced at the Congress that a new political grouping known
as the Popular Democratic Front would be formed to offer a common list of
candidates for election to a Constituent Assembly scheduled for March 28. The
front which was formed immediately included the Rumanian Workers’ Party,
the Ploughmen’s Front of Prime Minister Groza, the National Popular Party,
and the Hungarian Popular Union. This grouping fooled no one – they were all
Communists and opportunists faithfully following Communists orders. While the
membership of the Ploughmen’s Front is considerable, it is merely a rural branch
of the Communist organization permitted for the sole reason that the peasants
were and are incorrigibly allergic to official Communism and some coating for
the pill has so far been needed. The other two parties are insignificant and to a
larger extent phoney and do not merit extensive comment.
With the creation of the Popular Democratic Front, a highly publicized
electoral campaign got under way made slightly ludicrous by the announcements
by two “opposition” parties that they would offer a few candidates. These were
the National Liberal Party (Dissident) of Tătărescu now headed by a political
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hack, Petre Bejan, and the mysteriously resurrected Democratic Peasant Party led
by Dr. Gheorghe Lupu. It was all too obvious that these parties were permitted
to offer candidates only to give the impression that free elections were part of
Government’s program and the suspicion was strong that the Democratic Peasant
Party was actually subsidized by the Government. The electoral campaign was
featured by great deal of sound and fury and scurrying of high Government
officials around the country in an attempt to convince someone, exactly whom
was not clear, that they had a real battle on their hands. During the campaign
the Popular Democratic Front issued a draft constitution which was presented
to people as the main issue of the campaign, although there was no publicly
expressed opposition to it. The provisions of the draft, which with a few minor
changes became the Constitution of the Rumanian Popular Republic, will be
discussed later. Election day passed quickly and the public apathy that had been
a striking feature of the campaign still was present when the time came to go
to the polls and the Government was reportedly forced to use a certain amount
of intimidation to get out the vote. A few day after the election it was officially
announced that the Popular Democratic Front had won 405 of the 414 seats, the
National Liberal Party 7 and the Democratic Peasants 2. A so-called independent
list which the Government had placed on the ballots containing a lot of totally
unknown names received nothing. It was also proclaimed that the Government
parties had received 93,2 per cent of the total vote. The actual result were, of
course, extremely difficult to ascertain but on the basis of reports from a number
of independent but admittedly biased sources over the course of the last few
months the Legation believed the Government received at the maximum 25 per
cent of the votes cast and that the votes invalidated by improper marking about
60 to 65 per cent with the remainder divided among the two so-called opposition
parties.
The elections were a shoddy show in which the Communist rulers of
Rumania made themselves more than slightly ridiculous. They were apparently
felt necessary since for reasons best known to itself the Romanian Government
felt it still had to maintain at least the trimmings of old-fashioned democratic
procedure, a feeling that has at this writing all, but disappeared. The money wasted
on the electoral show was appalling. The country was literally smeared from end
to end with posters, banners, pictures, painted electoral insignia et caetera and the
din of sound trucks and carefully arranged mass demonstrations was awesome.
As mentioned above, the public’s apathy towards all this was striking. When the
campaign first got under way, the Government reportedly used the methods it
had adopted with considerable success in the 1946 elections to screen all possible
opponents from the voting lists but changed when so few eligible electors came
forward to pick up their electoral cards that it became obvious there would be no
large vote and resorted to all sort of methods to arouse interest. These took the
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form of heavy newspaper propaganda, house to house canvasses, and finally in
some instances actual threats such as loss of ration books or forced labor.
***
The creation of the Rumanian Workers’ Party and the March 28 elections which
properly must be regarded as parts of one basic organizational movement were
followed by the adoption of a new constitution, the basic organizational changes
in the structure of the state. The draft constitution of the Popular Democratic
Front offered to the public within a very few days of the creation of the Front
itself bore a striking resemblance to the Bulgarian Constitution and was broadly
modeled on that of the Soviet Union. It promised nationalization of industry and
commerce, the suppression of parochial schools, freedom of speech, worship,
and assembly, if the security of the state was not jeopardized, and guaranteed
to Rumania’s minority groups the right to use their own languages in schools,
courts et caetera and to preserve their ethnic integrity within the framework of the
Rumanian state. It had been preceded a few months before by a legal reform of
sweeping character whose most noteworthy feature was the creation of a corps of
something known as “popular assessors” to “assist” the regular magistrates in the
dispensation of justice. These assessors, whose work to date has not been entirely
satisfactory to the powers that be, were chosen from the trade unions by the high
command of the General Confederation of Labor. The underlying purpose was to
make sure that cases at law would be decided by political expediency, rather by
legal precedence or judicial discretion.
The constitution, which went into force on April 13, went through the new
assembly without difficulty and with only minor amendments, probably prepared
well in advance and spewed forth during the parliamentary proceedings in yet
another attempt to convey impression of freedom of discussion and Western
parliamentary practises. The most noteworthy amendment was to include the
country’s forests within nationalizable objects and without realizing quite it was
getting into the Government accepted this. Immediately a storm broke when it
was discovered that considerable tracts of forests lands were held by peasants
cooperatives and commune on land grants dating back to the time of Maria
Teresa and the Government was obliged to give assurances that the interests of
the “working peasantry” would not be jeopardized.
With the enactment of the constitution the Chief of State, the High Praesidium
was enlarged from five to nineteen members presided over by the senile and
addled Professor C.I. Parhon and shortly thereafter a further reorganization of the
cabinet took place again placing trusted Communists in Government Ministries
which had or could be expected to have influence on the daily lives of Rumanian
citizens. A reorganization of the Ministries also took place at this time. The
old Ministry of Industry and Commerce was split into two separate ministries
bearing those names, a Ministry of Forests was created, the Ministry of Arts
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was abolished and its functions transferred to the Ministry of Information and
three Vice Premiers were named with supervision over three broad categories of
Governmental activities: economic, agricultural, and cultural. Mr. Gheorghiu-Dej
became at least nominally, the economic czar of Rumania, Mr. Traian Săvulescu,
the former Minister of Agriculture, became Vice Premier responsible for the
Ministries of Agriculture and Forests and Mr. Ştefan Voitec, former Minister of
Education, took over responsibility, again at least nominally, for the Ministries
of Education, Cults, and Information. Key Communists took over the vacancies
thus created, Mr. Chivu Stoica, an old time labor agitator, becoming the Minister
of Industry, Mr. Vasile Vaida, with a similar background taking over the Ministry
of Agriculture, Ion Vințe, assuming charge of the new Minister of Forests, Mr.
Gheorghe Vasilichi, probably the nastiest Communists of all, becoming Minister
of Education, and Mr. Bucur Şchiopu, officially a member of the Ploughmen’s
Front but actually a loyal Communist, taking on responsibility for the Ministry
of Commerce.
This reorganization, which is by no means believed final, had little noticeable
effect on the actual operation of the Government, but as part of the process that
has been in motion during the period under review – the process of over tightening
the control of the most rabid international Communists, it is highly significant.
Surprise was expressed at the time that the Secretary General of the Workers
Party, Mr. Gheorghiu-Dej, failed to receive premiership as he had been expected
and it was then believed by usually well informed Rumanians that he had been
shelved at the last moment either because of the other Party Chieftaine such as
Ana Pauker and Vasile Luca felt he has becoming a bit too prominent or because of
Soviet disgust at the poor electoral showing made by the Government especially
among the workers. In retrospect, however, in the wake of Cominform Resolution
denouncing the Nationalism of the leaders of the Yugoslav Communist Party, it is
apparent that Gheorghiu-Dej, suspected of the same taint, did not enjoy sufficient
confidence on the part of the Russians to be entrusted with Premiership.
With the enaction of the Constitution and the reorganization of the Government,
the conduct of Rumanian affairs entered into a new phase – open and unconcealed
dictation by the Central Committee of the Rumanian Workers’ Party. This was
most strikingly seen on June 11 when the Government obtained the approval of
a special assembly of the National Assembly of a law nationalizing almost all of
Rumania’s industrial and commercial enterprises. The Communiqué informing
the Rumanian public of this drastic undertaking announced that the request for
its enactment was made the day before its passage by the Central Committee of
the Party and the Legation has been informed that the Cabinet meeting which
acted on the Party’s request lasted exactly half an hour. The Nationalization
law itself which was expected in view of the provisions of the new constitution
announcing the intention to nationalize, was surprising in its scope and the
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apparent determination of the Communist masters of the country to abolish with
one stroke all traces of the Western idea of free, or even semi-free, enterprise. It
was political in motive and application and totally ignored the economic realities
at the moment. Whatever economic mess may result from this sudden and
sweeping change, the Communists have attained a major goal and the economic
life of the country is now as firmly in their hands as the political.
At the same meeting of the Party’s Central Committee that requested
Nationalization, a Resolution was drawn up and published some ten days later
setting forth for the Party’s organizational and ideological program. This document
injected into Rumanian political life for the first time the doctrine of unending
class warfare. While Communist propagandists thundered for some time against
reaction, imperialism and all the rest, the class warfare theme had never been
played up until this time. The resolution served notice on the Rumanian peasants
that they must conform and said that the Workers Party must continue to “assist”
Ploughmen’s Front in its reorganization. It contained the usual polemics against
the Catholic Church and the Imperialist West and attacked the party subsidiary
organizations such as the Union of Working Youth for taking on themselves too
large a measure of independence. The activities of these organizations began to be
less publicized following the publication of the Resolution. It made a great point
on the necessity of purging the Party’s ranks of bourgeois and “compromising”
elements and cited Pătrăşcanu as example of the wrong kind of Communist.
The publication of the Cominform Resolution against the Yugoslav Communists
was, from the internal Rumanian point of view, the culminating development of
the period under discussion. It served to bring into focus and to show Rumanians
who had previously engaged in wishful thinking as to the intentions and life
expectancy of the regime exactly what was intended for their country and the
rigid determination of the Soviets to permit no deviation, no matter how slight,
from the line laid down in Moscow. The immediate repercussions were to place
Mr. Gheorghiu-Dej under a cloud since he had a reputation among the people,
which may or may not have been justified, of being more nationalistic than his
colleague and to have been more than one in disagreement with the international
wing of the Party led by Ana Pauker, Vasile Luca, Iosif Chişinevschi, and Emil
Bodnăraş, over the extent of Rumania’s absorption into the Soviet system.
Gheorghiu-Dej’s status is still not entirely clear and although he had retained his
positions as Secretary General of the Workers Party and Vice President of the
Council of Ministers, it is believed that his activities are carefully circumscribed
and that he is not entirely a free agent. He still appears in public and articles
attributed to him appear from time to time in Communist publications but it is
widely felt that his influence is negligible.
The Cominform resolution also served notice of the future of Rumanian
agriculture. Until the denunciation of the Yugoslav for permitting small agricultural
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holdings, it had been believed that the Rumanian Government would continue its
then existing policy of having the land divided into small individual holdings
and the Constitution publicly proclaimed, “The land belongs to he who tills it”.
However in July the Government announced a new (and totally unnecessary from
the economic point of view) forced grain collection scheme under a Commission
headed by the Deputy Minister of Interior, a police official not normally charged
with agricultural responsibilities. The scheme provided for forced sale of grain at
prices that seemed likely to ruin most peasants and the conclusion is inescapable
that this is exactly what was intended. At the moment Bucharest is full of rumors
of violent resistance to collection scheme and the Government-controlled papers
have been fulminating against individual acts of “sabotage”. Government
speakers are constantly attacking recalcitrant peasants and the workers are being
told it is their duty to instruct the peasantry in the finner nuances of class warfare.
The Legation has been unable to verify a single one of the reported incidents of
peasant resistance and has come to the conclusion that they exist largely in the
Government’s imagination in an attempt to justify an impending collectivization
of Rumanian agriculture along Soviet lines.
Another repercussion of both the Cominform Resolution and the June 11
Resolution of Central Committee of the Rumanian Workers Party was a wave of
propaganda on the need for self-criticism within the party. Examples of the value
of such criticism have been cited in various labor unions which by examining their
faults have discovered ways of increasing production, have disclosed reactionary
and dishonest union officials, and have given the lower ranks of the party an
opportunity to express their opinion on the Party leadership. There has also been
apparent recently a tendency to submerge the individual into the Party and the
Legation has been reliably inform that Chişinevschi, the Party’s ideological boss
has given orders to his propagandist subordinates to cease calling attention to the
accomplishment of any individual and to take the line that the Party in itself gives
leadership to the people and accomplishes worthwhile achievements. As a result
portraits of Governmental leaders have begun to disappear and it was interesting
to note that during the visit of the Czech Prime Minister in July, no picture of
anyone were on display on public buildings as he had been the custom during
similar visitations in the past.
As of August 1, 1948 the organization of the Party was virtually complete and
the Party’s control of the Government beyond any and all dispute. There remain
many things to be done and they are presently in the mill. The administrative
structure of the Government had not been changed, the only basic reorganization
has been to replace hostile or lukewarm officeholders with ardent party members.
Reorganization has been completed in a few of the less important ministries
but by and large the old bureaucracy remains down to the smallest village and
commune units. Sweeping educational and religious laws were decreed early
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in August in the present campaign which will be discussed in more detail later
to bring Rumanian thinking into the proper lines. While the key positions in
the Government are all in the hands of trusted Party members, the cabinet still
contains non-party members who it seems reasonable to suppose have outlived
their usefulness and will eventually be removed. However the major changes have
been accomplished. The one party police state is a fact and a new constitution
along Soviet lines is in force. All opposition has been surpressed and driven into
hiding and elements within the ruling party not willing to follow the Moscow line
in its entirety are being purged. The monarchy has been abolished and Western
governmental practices eliminated. The revolution has in fact been accomplished
and there remains to be done nothing more than tying together a few loose ends
and convincing the Rumanian people that there is no chance for a change and that
they must conform or perish.
***
B. Rumania’s Foreign Relations – Recapitulation
The outstanding feature of Rumania’s foreign relations during the period
under review was the signing of a series of mutual aid pacts with its Communist
neighbors including the Soviet Union. These pacts which were proclaimed with
an enormous amount of fanfare all followed the same general pattern and were
designed to create for the Soviet Union a tight system of alliances to be used in
the event of war.
Although the wording occasionally varied, the treaties usually provided for
the two parties to come to each other’s help in the event of an armed aggression by
Germany or another party associated to Germany. The details of the agreements
are not pertinent to this report and undue space need not be devoted to them.
However, while they need not occupy much physical space in this particular
review, their significance cannot be over-emphasized. The treaties put Rumania
inescapably under the military control of the Soviet Union. Treaties were signed
with Yugoslavia, Bulgaria, Hungary, the Soviet Union, and Czechoslovakia in
that order. The Yugoslavian, Bulgarian and Czechoslovak Treaties were signed
in Bucharest and with the exception of the latter, they were marked by an
extraordinary amount of propaganda, demonstration, and just plain noise. The
hullabalo was apparently designed to convince both the Rumanian people and
possibly the rest of the world of the solidarity and determination of the new
“popular democracies” to stand together against the imperialist and predatory
West.
The first seven months of 1948 saw Rumania veering even more sharply from
all friendly, or even correct, relations with the West. In the Government owned and
controlled press and in the supposedly independent papers which must conform
to stay alive, no calumny against the West, especially the United States, is too
great or too unfounded to print. The vituperation extends to all subjects having the
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slightest American aura and the attacks on American personalities are libelous,
stupid, and disgusting. The violent anti-American propaganda that the Rumanian
Government has seen fit to indulge in has a noticeable effect in the Legation’s
relations with the various officials of the Government and its officers are without
exception met with hostility, prevarication, and unbelievable procrastination on
even matters of the most routine nature. The hostility in some cases, such as that
of the Foreign Minister, Mrs. Ana Pauker, is unquestionably genuine and in others
assumed merely because it is the only safe pose to assume at the moment. But
whether genuine or not, it exists and the Legation is confronted with a deliberate
attempt as the part of the authorities to make its activities as difficult as possible.
This hostility has been met by other Western representatives such as the British,
French, and Vatican and has been encountered in numerous petty incidents to
individual Westerners usually involving requisitioning of their residence quarters
and the like.
Another major phase of Rumanian foreign policy during the winter and spring
of 1948 was the campaign for aid to the Greek guerrillas of General Markos. This
campaign which the Government was careful not brazenly to represent as official,
but which enjoyed the open support of prominent Government personalities was
marked by several mass meetings featuring accounts of the horrible atrocities
committed by the Greek “monarcho-fascists” under American direction and
appeals for money, food, clothing and medicine. The result of the campaign
were not, insofar as the Legation is aware, overly impressive but the manner of
collection was interesting to say the least. According to many different sources
workers wages, which are minuscule in any event, and in various industrial
enterprises and in the Government bureaus were deducted a certain percentage
each month for the fund and it was publicly announced in the press from time to
time that workers at a given plant had donated a day’s work for “Aid to Greece”.
This donation consisted of their being obliged to work Sundays and holidays
without pay, the wages allegedly being tossed into the Markos kitty. Despite all
this maneuvers and intermittent collection campaigns by labor organizations
and such Communist subsidiary groups as the Union of Democratic Women, the
campaign was sporadic and lacked any real drive, it has now largely fizzled out
although it crops up again from time to time.
Throughout this period the Legation made attempts to confirm rumors of
the despatch of Rumanians to Greece to take part in the fighting but failed to find
any conclusive evidence to this effect and now believes that if any Rumanians in
fight left for Greece, they were few in number and were not trained troops. On
April 23 the Rumanian Government suddenly published the text of a note it had
delivered to the Greek Government protesting against an alleged persecution of
an alleged Rumanian minority in Greece. For a few days the press was full of
imaginary accounts of these purported atrocities which it claimed affected 500
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000 Rumanians and then the incident disappeared as suddenly as it had arisen.
The reason for this transient incident are obscure but its propaganda nature was
obvious. The Legation is now inclined to believe that the note represented merely
an isolated part of a general Soviet propaganda drive to discredit the present
Greek Government in the eyes of the world. While there may have been a purely
Rumanian aspect to it as well, such an attempt to arouse public support for the
aid to Greece drive, the suspicion arose that it was entirely a Soviet decision since
there had been absolutely no advance press campaign in Rumania.
On February 10, 1947 Rumania signed a Treaty of Peace with the Allied
Powers and the Treaty came into force on September 15, 1947. The Treaty obliges
Rumania to assure to its citizens basic human rights, limits its military forces,
and contains economic clauses designed to compensate allied nationals for war
damage and restore their interests to their pre-war status.
There has been no sign to date that the Rumanian Government has not made
the slightest pretenses of even giving lip service to this treaty obligation and
has answered both British and American representations on the subjects with
insolence and prevarication. The Government rejected as unwarranted interference
in the internal affairs of Rumania the representations of the British and American
Governments over the rigged trial and sentencing to long prison terms of Mr.
Iuliu Maniu and other leaders of the now suppressed National Peasant Party. An
attempt on the part of the two Western allies to investigate Rumania’s fulfillment
of its military commitments was blocked by the refusal of the Soviet Ambassador
to cooperate. The war damage claims provisions of the Treaty are still undecided
since the claims have yet to be submitted but all indications are that they will be
ignored.
Rumania has been able to take this arrogant position in its foreign relations
solely through its rather close association with the Soviet Union and it is these
relations that determine all phases not only of Rumania’s foreign but also its
domestic policy. The degree of Rumanian dependence on the Soviet Union
is striking and while observation at only one post is apt to be narrowing, it is
felt safe to say that Rumania is by far the most docile and obliging of all the
Soviet satellites and the only one that would under no circumstances argue or
challenge a Soviet decision. Rumors have been current in Bucharest (although
they originated abroad) for some time that Rumania is slated for incorporation
into the Soviet Union as a component republic. The Legation has been unable to
find any substance to these rumors and, while anything is possible in the Soviet
scheme of things, it is inclined to doubt them for the simple reason that the Soviet
appear to have everything they desire here without incurring the odium in the eyes
of the world that would be brought on by swallowing a nominally independent
nation. Rumania’s economy is either in Soviet hands through the joint “Sovrom”
companies or is now owned and operated by the Rumanian Government who will
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extend to the Soviets any privileges and concessions they may seek. Politically,
Rumania is completely and now brazenly subservient to its Soviet masters.
Militarily, Soviet troops are still in the country and are likely to remain for long
time to come.
It is difficult therefore to see what possible advantage there would be to the
Soviet Union in formally incorporating Rumania into its body politic since to all
intents and purposes it is there now.
There have been four major public developments in Soviet-Rumanian
relations during the first half of the year which have drawn Rumania ever more
firmly into the Soviet web. These were: (1) The negotiation and conclusion of a
new commercial agreement which tied the Rumanian economy into a compact
package for the Soviets to take at will (a parallel economic report is in preparation
at present and no details of these agreements will be discussed here) and provided
for the creation of still further joint enterprises; (2) The mutual aid pact with
its secret military and industrial protocols providing for the virtual control of
Rumania’s armed forces and heavy industrial enterprises by the Soviet Union; (3)
The announcement on June 9 that the Soviet Union had agreed to a fifty percent
reduction in Rumanian reparations as of July 1, 1948; and (4) The publication of
the Cominform Resolution against Yugoslavia and its consequent enthusiastic
endorsement by all Rumanian authorities of any consequence.
The new commercial agreement generally followed the agreements of
1945 and 1947 and gave the Soviets sweeping concessions in many phases of
Rumania’s economic life. From the political point of view it is interesting for
its demonstration of the craven subservience of the Rumanian Government to
the Soviets and the determination of the Russians to so integrate Rumania, once
one of the wealthiest countries in Europe, into its sphere that deviation will be
suicidal. It is interesting also to note that the Rumanian Government has never
dared print the complete text of any of the economic agreements it has signed with
the Soviet Union despite the rigidity of its control over the population. While the
country’s leaders are at the moment engaged in boasting of their complete loyalty
to their Russian masters, they still apparently have enough respect for the public
opinion to conceal the way in which they have blithely handed over the country’s
wealth.
The details of the confidential provisions of the mutual aid pact which are
not pertinent to the present review further extend the rigid control of the Soviet
Union over Rumania’s political and economic life. The reparations reduction
was a propaganda gesture to its former enemy satellites of little real economic
significance in the case of Rumania since the country has already been milked dry
by Soviet reparations depredations but was of considerable political advantage.
This sort of gesture is always a godsend to Soviet propagandists and apologists
and frequently impresses the gullible. It was played to the hilt here.
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The Cominform Resolution for the first time openly proclaimed the fact
that countries with Communist Governments must adhere to the Moscow line
and must adhere it firmly and obediently. There had until that time been a
belief in certain quarters in Rumania that certain nationalist elements within the
Government, such as Gheorghiu-Dej, would be able to maintain a semblance of
Rumanian independence until the day came when external events would permit a
change in the regime. There had also been a number of opportunists who believe
they could save their own skins by playing the Communist game although they
did not believe in the principles of international communism. The belief is now
shattered and the opportunists are feeling the pressure of a party purge of all
Communists who are not considered absolutely and unquestionable reliable. The
revelation of Soviet control contained in the Cominform resolution confirm the
utter subservience of such satellites as Rumania to Soviet Union and showed that
it cannot be said to have a foreign policy of its own in any given matter, no matter
how small or insignificant.
In lesser matter relating to foreign policy, Rumania concluded new commercial
agreements with its neighbors, attended the Conference on Freedom of Information
at Geneva and the present Danube Conference at Belgrade, recognized the new
State of Israel, and denounced the Concordat with the Vatican. It was apparent in
all of these matters that Rumania was not a free agent.
***
C. The Attempt to Destroy the Western Ideas
Throughout the period under discussion the Rumanian Government took
vigorous measures against all elements, persons, institutions and ideas capable
of offering effective opposition, not only in an attempt to consolidate its political
position but also to destroy wherever possible of all traces of the ideals and
tradition of Western civilization. This campaign has been seen in ruthless police
measures against the population, in the purging of Governmental, business,
educational, cultural and religious institutions, in the rigid curtailment of any
vestiges of freedom of speech and expression, and in the removal from Rumanian
economic and cultural life all of Western capital and personnel.
On January 1, 1948 the Communists were, as mentioned at the beginning
of this report, in complete control of the apparatus of the state but the opposition
was existent if latent and Western traditions and ideals still prevailed even in the
physical structure of the Government, a parliamentary system modeled roughly
on the French. The organized political opposition was then broken but it was
necessary for the Government, once its position was unassailable, to move even
further to suppress without mercy all persons who in the past had been antiCommunist or associated with the Western idea or either laisser-faire capitalism
or doctrinaire Socialism. Accordingly the period was marked by the greatest wave
of political arrest this unhappy country has probably encountered.
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Accurate figures on the number of persons arrested for political reasons
are, of course, impossible to obtain and only a relatively wild guess of about
fifteen to twenty thousand since the first of the year can be hazarded. Having
no direct sources of information on the subject, the Legation has been forced
to rely on reports by various Rumanians, themselves members of the group
subject to arrest. The Legation knows for a fact the names of certain prominent
individuals who are now under confinement but further than that it must treat the
numerous reports it has received and on which the following summary is based
with a certain measure of reserve even though they, by and large, are probably
reasonably accurate.
The three legal opposition parties which offered candidates in the parliamentary
elections of November 19, 1946, the National Peasant Party of Mr. Iuliu Maniu,
the National Liberal Party of Mr. Constantin I.C. Brătianu, and the Independent
Social Democrat Party of Mr. Constantin Titel Petrescu have now been broken
by arrests and fear of arrests and do not exist as political entities although the two
latter have never been officially suppressed by the Government and may retain
their structural organization albeit quietly. The suppression of the National Peasant
Party and the arrest of its leaders was largely complete by the end of 1947 and only
scattered remnants of its membership have been apprehended since that time. The
National Liberal Party leadership has largely escaped arrest with the exception
of the former Minister without Portfolio in the second Groza Government, Mr.
Mihail Romniceanu. Lesser members of the party have reportedly been arrested
including students in the University, the sons of National Liberal Party members
who according to several sources were inveigled into an anti-Government “plot”
by an agent-provocateur and the party is quiescent to say the least. It did not
dare (according to Romniceanu before his arrest) offer candidates in the March
28 elections. It no longer exist as an organization in the remotest way capable of
offering opposition, effective or otherwise to the present regime. The leadership
of the Independent Socialist Party has, according to reports believed reliable,
been arrested. The leadership of this party and his man Friday, Adrian Dimitriu,
who in fact ran the party and they have both been locked up. This party, therefore,
no longer can be said to have any real existence and failed to offer candidates in
the elections mentioned before.
The Government however was not content with destroying merely the three
opposition party of the 1946 elections and moved against other political groups
which had tried to cooperate with it in an attempt to save their political lives and
their economic interests. The most important of these Dissident National Liberal
Party of Gheorghe Tătărescu, a group of rich capitalists motivated largely by a
desire to protect their fortunes and forgetful of the old saw that he would sup with
the devil must have a long spoon. The Tătărescu spoon was lamentably short.
There have been, as far as the Legation is aware, few arrests of prominent of
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this group although many have fled abroad or have gone into hiding. Tătărescu,
himself, has been under house arrest since his fall from the power last fall and
the party is fairly well scattered. As mentioned earlier in this report a remnant of
the party of the party under the Leadership of Petre Bejan offered candidates in
the March elections and was given seven seats in the new assembly. This “Party”
however is rather ludicrous and its “opposition” to the Government is extremely
invisible.
The Government parties themselves have felt the hot breath of the Security
Police (Siguranța) and the Secret Police (and MVD subsidiary headed by the
Defense Minister Bodnăraş) and arrests have been made in the ranks of the
Plowmen’s Front, the former Socialist Party and even the Communist Party itself
as shown in the incarceration on Lucreţiu Pătrăşcanu. Reports of the arrests within
Government bloc are frequent and occasionally convincing but the Legation has
nothing it can regard as valid evidence of wide scale arrests among these groups.
It seems clear that all those regardless of party affiliation who do not toe the
Moscow line and who are considered sufficiently intelligent and influential to be
of danger to the regime eventually lose their liberty but the number who have met
this fate is unknown.
Aside from the political parties the authorities have, during the past six
months, moved against other groups and organizations who might possibly be
the nucleus of an effective resistance. Among the gropus particularly singled out
have been the officer corps of the Rumanian Army, especially those purged during
the past three years for political unreliability. Among the more notable military
personalities reportedly arrested have been General Niculescu and Potopeanu
and Admiral Pais. Another group that has attracted the attention of the security
authorities has been the former associates of King Mihai who were unable to leave
the country with him last January. The most prominent of these now in prison is
Mr. Savel Rădulescu, probably the former King’s most intimate adviser on all
political matters. The bussiness community has also felt the pressure usually in
the form of arrests for “economic sabotage” an all-inclusive charge which have
been most convenient for the Government is arresting suspect elements and still
being able to go through the motions of a judicial process. Economic sabotage
can be practically anything. An excellent example of its scope was seen in the
regulations covering the Rumanian census of January 1948 which provided that
anyone showing “ill will” to a census taker was liable to prosecution under the
economic sabotage law. Those arrested for economic sabotage, however, are
reportedly better treated than the ordinary political prisoners, are given a trial
which on occasion has had the rudiments of fairness, and are permitted the advise
of a counsel.
Arrests have also been made within the ranks of professional civil servants,
teachers, the legal
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profession, and the professional classes in general. Despite numerous reports the
Legation has received to the contrary, there does not seem to be any particular
pattern to political arrests and they appeared designed to keep the population
in a constant state of affair in order to avert the formation of resistance groups
with any real degree of organization or hop for real success. At this writing there
appears to have been a slight let-up in the pace of the Government’s political
arrests although unconfirmed reports are rampant of wide scale arrest among the
ranks of untrusted Communists and in military circles. By and large, the Legation
feels the arrest campaign has served its purposes and the Rumanian population
has been placed in a position where no one dare express an independent idea or
to associate in any way with non-Communist foreigners or Rumanians with a
“reactionary” background. The Government cannot arrest the entire population
but it can, by sudden arrest spread throughout all ranks of the people, create such
a feeling of terror that the same end is accomplished. In destroying Western idea
the use of brute force has been an effective weapon.
To make sure that no Western idea filter through and to make control as easy as
possible, the Government during the past six months by one device or another has
greatly reduced the number of newspaper and periodicals appearing in Rumania
and it is believed that further reductions are contemplated. At the moment the only
papers appearing in Bucharest are the two officials of the Rumanian Workers Party,
SCÂNTEIA and LIBERTATEA; ROMÂNIA LIBERĂ, an unofficial Communist
paper, VIAȚA SINDICALĂ, the official organ of the General Confederation of
Labor; UNIVERSUL, a Government owned-paper occasionally used for planted
Soviet editorials which do not appear elsewhere; FRONTUL PLUGARILOR,
official organ of the Plowmen’s Front; NAȚIUNEA, official organ of the National
Popular Party, and the two supposedly independent papers, SEMNALUL and
ADEVĂRUL. The two latter are occasionally permitted to attack the regime on
minor issues and are then resoundingly reprimanded by SCÂNTEIA but no one is
fooled for very long by such shame although it is probably that the Government
will shortly suppress both of them on the grounds they no longer give lip service
to the idea of a free press. There are other papers of a minor nature, usually
official organs of such groups as the Jewish Democratic Committee, the Union of
Working Youth, the Voluntary Labor Brigades, the Union of Rumanian Students
et caetera, but they are unimportant. The only news therefore available to the
Rumanian public is a sickening rehash of the Communist line without relief and
without variation. The foul-mouthed diatribes against everything Western are the
monopoly of no Rumanian journal and restraint is unknown. So-called “literary”
publications are no better and other channels of information such as the radio and
the theater are rigidly controlled. For news of the outside world Rumanians must
listen to the BBC or the Voice of America which they do whenever they can.
To break the hold of non-Communist culture and way of thinking it has, of
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course, been necessary for the Rumanian Government to take strong action in all
question of religion and this it has done during the period under discussion. Until
the beginning of 1948 freedom of religion still existed in Rumania although it
was being weakened steadily by the slow installation of Communist stooges in
the higher echelons of the Rumanian Orthodox Church. Since then there has been
a rapid a ruthless drive to make religious bodies conform to the new ideals – or
lack thereof – and to make religion in Rumania little more than a hypocritical
echoing of Communist dogma. The Orthodox Church, a state organization under
the old Constitution and a favored but nominally independent one under the new,
presented few obstacles in the Government’s drive against the deep religious
feelings of the masses of the Rumanian people. The most notable accomplishment
was the election of the Metropolitan Justinian Marina of Moldavia as Patriarch
following the death of Patriarch Nicodim who, while willing to cooperate with
the Government as far as his conscience would permit, never could have become
a strident stooge such as Marina. Marina, a priest with a spotty past, has been
perfect for the Government’s purposes and his patriarchal admonitions to the
faithful have been full of the usual Communist vituperation against the West
and have defended with considerable bombast every policy decision of the
Government. He was quite active in proclaiming the advantages of the new
constitution at the time of the elections and his voice has usually been added to
that of prominent Government leader whenever any major step has been taken
likely to be unpopular with the Rumanian people.
The Orthodox clergy have been brought into line in the customary manner
– the threat of dismissal or arrest. While the Legation has no exact figures on
those dismissed or taken into custody from the ranks of the clergy, it has been
given to understand the number has been considerable and that every priest
must now watch his every word and action with the greatest care. A labor union
for priests has been formed known as the “Union of Democratic Priests” and
this body has been quite active in issuing resolutions urging support for the
Greek guerillas and the like. A recent case brought to the Legation’s direct
attention by the individual concerned is a rather good example of the status of
Orthodox clergy at the moment. Two priests known to have had connections
with the Americans and British were recently approached by the Patriarch as
requested to undertake extensive tours throughout Rumania preaching to various
congregations the doctrine of Western imperialism and warmongering, since their
known appreciations with Westerners would lend their arguments force. One of
the priests did not receive these instructions directly being out of town but the
other was personally informed by the Patriarch that the latter knew how to obtain
his consent. Very shortly thereafter the police called at the absent priest’s house.
It was not difficult for the Government to turn the Rumanian Orthodox Church
into a docile instrument. The Roman Catholic Church, however, was a different
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story and it has been necessary for the Government to resort to extremely strong
measures to bring the Catholic population into line, an accomplishment not yet
fully achieved, and it may be doubted whether it ever will be. Anti-Catholic
propaganda began on a major scale shortly after the New Year and has reached
heights of nauseous slander seldom excelled even in the usual attacks on the
United States. The principal aim has been to draw the Catholic congregations
into the fold of the Orthodox Church and considerable attention has been given
to the so-called Uniates or Greek Catholics who form the bulk of the Catholic
congregation. The general line has been that Uniate Church was founded by
Austrian tyranny and perpetuated by the Vatican acting as the agent of American
imperialism in an attempt to keep the free people of Rumania in bondage to
Western capitalism. Such attacks, however, appeared to have little or no effect on
the Catholics of Rumania and the Government finally resorted to force. The new
constitution forbade the existence of parochial schools and permitted freedom of
religion to all sects as long as the security of the state was not jeopardized thereby.
Foreign schools were closed on July 23 and all privately owned schools were
taken over by the state on August 3 when a new educational law was proclaimed
forbidding the existence of any but Governmental schools. While the provisions
about the security of the state being jeopardized has not to date been used against
the Catholic Church, the Government has a weapon which it will not hesitate to
use it if the Catholics remain obstinate. On July 19 the Government denounced its
Concordat of 1927 with the Vatican in a completely illegal and insolent manner
and on August 3 decreed a new Religious Cults Law putting all religious sects
under extremely rigid control by the Ministry of Cults virtually denying them the
right to practice their faith in any manner but that prescribed by the state.
Lesser sects such as the Lutherans, Baptists and Unitarians have all felt the
pressure, by and large, have conformed. The Jewish Community, numbering some
350 000 has been subjected to terrific pressure and both politically and religiously
its recognized organizations have had to toe the Government line. A new Chief
Rabbi was appointed on June 20, a man unknown among the Community and
one whose rabbinical status is open to considerable question. In the face of this
pressure the Jewish desire has been to get out and with the assistance of various
international Jewish charitable agencies thousands have left.
***
Along with its attempt to bring religious thought into Communist channels,
there has been a similar and more successful drive in the educational field. Until
the summer of 1948 the Government was content with a program of purging
the faculties of the universities, lycees and elementary schools, with organizing
students and school children into Communist run unions, and in seeing it that every
state educational institution carried proper Communist indoctrination courses in
its curriculum. Early in August, however, a sweeping new educational law was
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decreed drastically changing the previous system of bringing education directly
under the control of the ideological directors of international Communism. Since
this report covers only the period up to the first of August, a full discussion of the
details of the new law is unwarranted. However, its importance for the future is so
great that it merits mention even though its chronology technically disqualified it
for inclusion in this particular report. Basically it places education in Rumania on
a purely technical footing and the old idea of a liberal arts education is abolished
with the exception of two lycees throughout the entire country. Private schools
are not permitted and education through the first four grades is compulsory. The
subjects taught will be under rigid control of the Ministry of Public Instruction now
run with a iron hand by Gheorghe Vasilichi one of the most rabid and unbending
Communist loose in the world today. Rumanians hostile to the regime, which
includes ninety-five per cent of the population, view this law with more horror
than almost anything previously committed by the present Government since
they feel and are probably rightly that the poison that will be now instilled in
young minds will take years or tens of years to remove and they doubt their own
ability to counteract at home the doctrines their children absorb at school since
the dangers of such an undertaking are too great.
Along with enacting educational “reforms” the Government has worked
on pliant young minds in many other ways. Mention was made above the forcing
of school children and students into unions under benign aegis of the General
Confederation of Labor, device designed to make sure that leisure hours are
used for indoctrination rather than recreation. Youths have also been obliged by
threats of not being admitted to higher classes to join “voluntary” labor brigades
engaged in reconstruction work throughout the country and all sporting and
athletic activity has been placed under the Organization for Popular Sports. All
sorts of recreational facilities have been built and seized for youth organizations
and for workers and it must be admitted that many Rumanians have had for the
first time the opportunity of engaging in activities and visiting resorts previously
unknown to them and also of receiving political indoctrination for hour after hour
every day of the week.
In passing brief space might well be devoted to the Voluntary Labor
Brigade mentioned above. The organization of those brigades began last summer
and reached their maximum height during the months of March and April of the
present year. The whole scheme smacked of totalitarianism and was, according
to competent observers very similar to practices carried out in Nazi Germany
ten years ago. The announced intention of the program was to repair and rebuild
various bridges, railroads, tunnels et cetera that had either been damaged during
the war or had fallen into disrepair, a few new construction projects such as a
railroad to Lake Snagov, a resort of sorts near Bucharest, but in general it was to
be a repair and maintenance project. In fact, according to information reaching
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the Legation, the work of the brigades on these various project was incompetent
in the extreme with the result that technicians often had to be called in to re-do
the work performed by the brigades and there were high incidence of accidents
resulting in some loss of lives. In fact the idea was to make sure that the youth
of the country would not be permitted a free moment in which they could absorb
reactionary ideas and to instill in them a feeling of camaradie under the flag of
international Communism. A description of the life of a voluntary labor brigadier
recently came to the Legation at first hand and clearly shows the motives behind
the program.
According to this “brigadier”, who is a first year medical student at the
Bucharest School of Medicine, he was told he could not be enrolled for the second
year unless he spent some six weeks doing voluntary labor in the provinces.
Accordingly he was enrolled in a brigade sent to build a new railway tunnel in
Transylvania where he was rudely housed in a barracks with some 300 other
youths. They were awaked at three o’clock each morning, given a light breakfast,
and immediately sent to work on the project where they remained without a break
for twelve solid hours. At three in the afternoon they returned to their barracks
where they were given their only real meal of the day consisting of some watery
soup and mamaliga, the traditional Rumanian corn meal mush considered even
by many Rumanians to be a sickening mess and from then until nine o’clock
were subjected to indoctrination lectures. They then went to bed. According to
this source, the brigadiers were treated with undisguised hostility by the natives
in the locality in which they were working and morale was extremely bad among
all ranks of those at the camp, even those with the most impeccable Communist
background. There may be some exaggerations in this report in view of the
informant’s admitted bias, the Legation is inclined to believe it fairly represents
the life of the “voluntary” laborers and shows the extent to which the present
regime in this country is willing to go to make sure that all Western ideas are
uprooted, and uprooted now.
The Voluntary Labor Campaign underwent an interesting development
recently when the authorities suddenly discovered that the whole scheme had
been copied from Yugoslavia where Marshal Tito has organized similar brigades.
In the light of Cominform Resolution attacking Tito and all his works, this
would never do and the whole program is reportedly under re-examination at
the present time. The glowing accounts of the achievements of the brigadiers
have disappeared from the Bucharest press and the BRIGADIERUL, the party
newspaper for the brigadiers had begun to indulge in a veritable orgy of “selfcriticism” promising that the movement will be “de-Yugified” forthwith. The
Legation has also heard reports that the poor work and the high accident rate
have also made the Government look askance at the brigades and while definite
information is lacking, it is not impossible that they will wither and die during
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the course of the next year.
In the cultural field, the Rumanian Government has to date adopted no clear cut
plan for uprooting Western tradition with the exception of the nationalization and
reorganization along Soviet lines of the Rumanian Academy, but has contented
itself to date with a war of attrition against Western literature, motion pictures,
drama, and to a lesser extent art and music. Bookstores have been purged of
“capitalist” literature, American motion picture are no longer shown, and praise
for Soviet cultural achievements fills every newspaper and magazine. The official
Communist organs constantly censure bookshops, literary reviews, symphony
orchestras and cinema for exhibiting ideas that could be associated with the
reactionary West but to date no penal action has been taken against the offenders.
The musical field has probably suffered the least but there has been activity even
there. The state symphony received a severe lecturing by the official Rumanian
Workers Party daily, SCÂNTEIA, last spring for playing Respighi’s “Pines of
Rome” which was alleged to be “fascist” and the country’s most distinguished
conductor (with Enescu away), Georgescu, had reportedly fallen from favor for
overplaying Western music and his appearances have been extremely infrequent
in recent months.
Another phase of the attempt to wipe out all traces of Western civilization has
been the forced cessation of all direct contact with the Westerners. Rumanians
who openly negociate with Americans and British are apt to wind up in jail and
no foreign travel is permitted except for persons on the official business of the
Government. In a further measure to stop all contact with Western ideas, the
Rumanian Government recently gave peremptory orders to the Swedes, Swiss,
Italian, and French to close their honorary consulates in Rumania on extremely
short notice. By the use of terror, propaganda, legal reform, and widespread
purges in every walk of Rumanian life the present Government is midway in the
course of a successful passage aimed at wiping out and wiping out for all time
Rumania’s tradition of Western culture and Western liberalism. It is not merely a
case of ensuring the security of the regime. It is far more. It is a fairly carefully
profound and ambitious attempt to purge from from Rumania all freedom of
thought of expression and to convince the people that, whether they like it or not,
a system of Soviet socialism has come to stay and it must be accepted.
D.The State of the Public Mind in Rumania
No review of the present political situation in Rumania would be complete
without at least a brief mention of prevailing public opinion in the face of
manifold pressure and basic changes described above. Even in the most ruthless
dictatorship some attention must be given to the shape the citizens’ thoughts are
taking.
It can still safely be said that the Rumanian people are about ninety-five
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per cent anti-Communist, anti-Russian, and anti-Semitic (The Jews are widely
critized for an allegedly heavy representation in the Government), and long
wistfully for the happy day when they will find the Russians gone and the present
Rumanian leaders dangling from the end of a rope. They are not however, willing
to do anything to bring this about and their reaction to the present regime is
merely one of hostile inertia. The most commonly heard Rumanian inquiry to
an American when he dares talk to one is “Why don’t you do something about
it?” It never seems to occur to them that they might possibly do something about
it themselves. Rumania’s history of being conquered first by one great power
and then by another with external events eventually removing the conqueror is
so ingrained in every walk of Rumanian life that it never occurs to the people
that a hated regime might be attacked, successfully or otherwise, from within.
While no one believes the present Communist regime could be overthrown by
the Rumanians alone, the Rumanian frame of mind does not envisage any but
foreign action.
Occasional isolated instances of resistance to specific actions on the part of
the Government, such as its grain collection program, do occur from time to time
and there have reportedly been several minor but violent fare ups in the provinces
during the course of the last few years. A number of so-called “resistance” groups
do in fact exist but they are amateurish in nature, unorganized and without any
specific plan of action. They lack leadership or any knowledge of just how to go
about overthrowing the regime and the whole thing has a faint aura of “Cops and
Robbers”. Some of them may very well have a large membership and be capable
of effective action in the event, but only in the event, of actual military hostilities
on Rumanian soil. By and large, they are not a factor in the present political life
of Rumania.
The Rumanian people for the moment live on rumor. No rumor is too fantastic
not to be repeated as gospel truth and the gullibility of even the more intelligent
and well informed Rumanian is startling. Optimistic rumors are naturally more
popular than the reverse and are probably more numerous but are given much
less credence than the pessimistic stories which crop up from time to time and
which are believed without question. The most striking example of the latter has
been the rumor prevalent for the past four or five months that Rumania was to be
incorporated bodily into the Soviet Union and the first indication of this would
come on August 23, the fourth anniversary of the coup d’état that overthrow
the Antonescu dictatorship. Optimistic rumors are usually a bit on the fantastic
side and are very short lived. They usually take the form of American aerial
bombardment of a given point in Rumania, an assassination of Ana Pauker or
Emil Bodnăraş, or the landing of the United States Marines on the Black Sea
coast. These are swallowed by many Rumanians without a thought to reality
and the depression which follows the revelation of their falseness is profound.
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Favorable rumors have been few and far between recently and the air of gloom
pervading the city of Bucharest is plainly visible.
The Rumanians want war and they want it fast. They see no other possible
hope for deliverance and are openly delighted with every new incident marking a
deterioration in Soviet relations with the West. For the moment they are given in
to the present regime which is not regarded as Rumanian by anyone but a Soviet
Government of occupation imposed on Rumania by the weight of Soviet arms.
Those who can stand it no longer still try to escape but rigid measures taken at the
frontiers and drastic penalties for those caught have made clandestine escape an
extremely hazardous proposition at present. A considerable number managed to
effect their escape last winter, largely Jews who for a while left without opposition
on the part of the authorities, but the number of successful frontier passage is
very small at present. Following the disgrace of Marshal Tito and his colleagues,
the Yugoslav frontier rather than the Hungarian has become the popular one for
escapes but there have been conflicting reports as to the reception the émigrés
receive in Yugoslavia. A report from a source believed to be reliable stated that
they were apprehended and returned to Rumania by the Yugoslav authorities and
the Legation is inclined to attach some more credence to this story even though
there are conflicting reports floating around.
As stated above the great majority of the Rumanian people hate their present
masters and hope for deliverance but with the passing of the years, the firm
entrechment of the present Government in power, and the vigorous attempt by
the Government to suppress all Western ideas and traditions, all will to resist will
disappear completely and hatred will turn into tolerance and eventually acceptance
of the new scheme of things. The constant propaganda of the Communists is bound
to have some effect and it is already noticeable among less educated elements of
the populations. All channels of information are strictly controlled and the only
newspapers that may be purchased vie with each other is expounding the new
doctrines, and constant repetition without rebuttal eventually drives home the
doctrine being expounded. Unless, therefore, the Rumanian people can be given
some hope of future deliverance which they are not in a position both through
the force of the circumstances and the lack of the necessary will, to bring about
themselves, they will in the course of the nest few years become accustomed to a
Communist dictatorship and will accept it without complaint.
***
E. Personalities
While the Soviet Union’s rule over Rumania is complete and undisguised,
certain Rumanian officials exercised a limited measure of authority and must be
given a cursory examination in any attempt to understand the present political
picture here.
1. Ana Pauker.
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Ana Pauker, Foreign Minister, member of the Central Committee and Secretary
of the Political Bureau of the Rumanian Workers Party is unquestionably one of
the most powerful figures in Rumania, but is by no means the boss of Rumania
as she has occasionally been pictured in the American press. Ruthless and cruel,
she is overflowing with hatred for the United States and all it stands for and
lives only to promote the cause of international Communism. She is a Soviet
citizen according to all reports and she is the most hatred person in Rumania
today. Her influence is great in the councils of Workers Party but as Foreign
Minister she has shown on several occasions that she is not a free agent and must
consult the Soviets before reaching a decision even on relatively trivial matters.
She has reportedly been described in a very careless moment by the President of
the Rumanian Praesidium, Dr. C.I. Parhon as a “Woman without a soul” and the
worthy doctor has made a most accurate and succinct description of the lady (if
in fact he ever made such a remark).
2. Emil Bodnăraş
Bodnăraş, alias Bodnariuc alias Bodnarenko, is also reported to be a Soviet
citizen and universally regarded by the Rumanians as a Soviet official imposed
by force on the Rumanian body politic. His power lies primarily in his control
of the secret police and the army, not inconsiderable weapons, but his influence
in matters of high Governmental policy is not believed to be overly great. While
Bodnăraş is ruthless in obeying orders from his Soviet superiors he is supposed
to have a drop or two of human kindness in his makeup, some thinking that
cannot be said for most of his colleagues. He is unquestionably able and has
made considerable progress in reorganizing Rumania’s armed forces and his
secret police are reportedly most efficient. It is probably he enjoys considerable
Soviet “assistance” in managing both of these organizations but he most receive
the credit for developing two reasonably, for Rumania, efficient forces.
3. Vasile Luca
Vasile Luca, Minister of Finance, Member of the Central Committee and
a Secretary of the Political Bureau of the Rumanian Workers Party, is Ana
Pauker’s political soulmate and the two together represent the extreme brand of
international Communism in the Rumanian Council of Ministers. Of Hungarian
origin, uneducated but with crude native intelligence and a burning ambition,
Luca i sone of the three most important persons in present day Rumania. The
operation of the Ministry of Finance is left largely to technicians and Luca’s main
function is to act as a Communist bully boy in bringing fainthearted elements
into line. He is the Government’s usual delegate when a violent speech to the
Hungarian population of Transylvania is called for and he may be counted on to
promote the Moscow line with vigor and determination. His only deviation from
the beliefs of such persons as Ana Pauker is his anti-Semitism which emerges
from time to time in unguarded moments. He is not a nice person.
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4. Iosef Chişinevschi (ne Finkelstein)
Chişinevschi, who holds no Government job except that of deputy to the
National Assembly, is believed to be the number one man in Rumania although
such suppositions are speculative at best. However, there are several indications
to this effect and the Legation is inclined to believe that he exercises as such,
if not more, influence than any other single individual in the country. The fact
that of all the prominent Communist leaders, he alone has not assumed a high
position in the Government lends credence to this assumption as he does the
reported incident last March when he suppressed a speech of Mrs. Pauker’s and
adjourned the meeting at which she had spoken since he considered she has
gone much too far in denunciation of the United States in general and President
Truman in particular during the course of the electoral campaign. He is in charge
of all ideological matters within the party and it was on his orders, according to
a usually reliable source, that party propagandists were recently told to refrain
from lauding the achievements of any individual and to give credit for every
accomplishment to the Party. A Bessarabian Jew, he assumed his wife’s name
since his own, Finkelstein, was considered a little too much for the violently antiSemitic Rumanian people to take. He has little interest in promoting the welfare
of the Rumanian people or state and can be properly considered a purely Soviet
official. It is probable, although no definite information is available that he is
charged with purging the party of nationalist elements and in indicating which
party members are considered sufficiently dangerous to merit arrest.
5. Gheorghe Gheorghiu-Dej
Gheorghiu-Dej, First Vice President of the Council of Ministers, Member
of the Central Committee, and Secretary General of the Political Bureau of the
Rumanian Workers Party is still ostensibly the number one man in Rumania both
in the Government and in the Party, but in recent weeks he reportedly has had his
wings rather severely clipped in the wake of Cominform Resolution of Yugoslavia.
Rumors have been legion on the subject of the status of Mr. Gheorghiu-Dej ever
since the Resolution was published and it has been necessary to treat all reports
with considerable caution. However, it seems reasonably certain that he is not an
entirely free agent and that his influence in the party councils has been greatly
diminished. Whether rightly or not, the Rumanian people look upon this character
as a “Nationalist” and anyone enjoying such a reputation in the Rumania of 1948
cannot be expected to enjoy the complete confidence of the Kremlin. He still
makes public appearances and articles bearing his signature appear from time
to time in various Communist publications but this may be mere camouflage to
present a united front to the Rumanian people who would be delighted to observe
a split in the ranks of the Government and the governing political party. A recent
conference of the heads of the various economic departments of the Government
was presided over by the Finance Minister Vasile Luca although this is supposed
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to be the specific and primary function of Gheorghiu-Dej. It seems unlikely,
however, that there will be any purge of Gheorghiu-Dej and his followers since
this would destroy years of propaganda work and would probably cause some
disaffection among Communist workers who regard Gheorghiu-Dej as something
as a hero. (This should not be taken to mean that Gheorghiu-Dej or any other
Communist have any appreciable measure of popular support in Rumania but
rather that among the old line Communist agitators and their immediate followers,
Gheorghiu-Dej and his his close associates as Industry Minister Chivu Stoica are
regarded as the old fighters for better working conditions and are much favorably
regarded than the Communists of the Ana Pauker-Vasile Luca school.)
6. Simon Zeigher
Zeigher, who holds the position of Deputy Minister in the Presidency of
the Council and is a member of the State Planning Commission is one of the
most important persons in Rumania from a purely Governmental point of view.
A brilliant Communist economic technician, he is in fact the man responsible
for the Rumanian economy insofar as political directives from above permit.
He is not believed to have any appreciable influence in the Party matters but his
unquestioned ability in economic theory and administration makes him invaluable
to the more prominent Rumanian leaders whose training in the Government and
administrative ability is questionable at best.
7. Miron Constantinescu
Constantinescu, Minister of Mines and Petroleum, and a member of the
Central Committeeand Political Bureau of the Rumanian Workers Party, is an
able and violent young (30) Communist whose influence in the past few years
has been increasing steadily. A party propagandist and a journalist by trade, he is
a Communist of the international type and has shown in the few months he has
been in the cabinet a considerable amount of energy and ability coupled with a
complete and burning ruthlessness against all possible enemies of the regime.
There are few other Rumanian in public life today with influence approaching
that of the seven listed above and most Government officeholders are either loyal
party hacks or opportunists retained in power temporarily until the Party is ready
to take every position into its own hands. Cabinet ministers and other officeholders
from the ranks of the former Socialist Party, the Ploughmen’s Front, and the
National Popular Party are totally without influence. Prime Minister Petru Groza,
and President of the Praesidium, Dr. C. I. Parhon, are powerless figureheads with
no authority nor influence whatsoever. How much longer Groza will remain in the
premiership is problematical but it is felt that the Rumanian Workers Party will
sooner or later drop all pretense of a coalition Government and assume charge of
all Government departments including the Presidency of the Council. Groza is
harmless bufoon who has obeyed orders faithfully and never interfered in matters
of state but the necessity of retaining him in office for propaganda reasons seems
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to have disappeared which he may also do in the not too distant future.
A tight little clique of Soviet trained Communists whose Rumanian
connections are tenuous at best rules Rumania on the direct instructions of
the Soviet Government and all other office holders are more puppets. While
speculation on the relative importance of the various members of this clique is a
dangerous proposition and may be completely unfounded, from observation over
the past few years, the Legation is inclined to rank them as follows at present:
1. Iosef Chişinevschi
2. Ana Pauker
3. Vasile Luca
4. Emil Bodnăraş
5. Miron Constantinescu
6. Teohari Georgescu (Minister of the Interior)
Lower down on the scale we find such worthies as Justice Minister Avram
Bunaciu; Education Minister Gheorghe Vasilichi; Gheorghe Florescu, head of
the Communist youth movement – the Union of Working Youth; Alexandru
Moghioroş, member of the Political Bureau and Deputy to the National Assembly;
Gheorghe Apostol, Chairman of the General Confederation of Labor, although
recent rumor reports him under a cloud, and Leonte Răutu, an influential journalist.
Gheorghiu-Dej must be left in a separate category for the moment until his status
is clarified. He was until recently near, if not at the top of the Communist heap in
Rumania, but the developments in regard to Marshal Tito have made his position
so unclear that no firm estimate can be made although it is not reasonably certain
that his influence has vaned to a considerable extent.»
*** Romanian National Archives (Central National Historical Archives),
Microfilms United States of America, Reel 666, frames 806-836.
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Legislaţie românească privind arhivele în perioada
1872-1951
Alexandru Bratu
Legislaţia privind Arhivele Statului începând cu momentul înfiinţării lor a
fost analizată în decursul timpului prin intermediul a numeroase studii şi articole.
Demersul nostru, elaborat ca urmare a luării în discuţie a unui număr de peste
şapte mii de acte normative elaborate în perioada respectivă. Dintre acestea, au
fost identificate un număr de 939 de astfel de coduri, legi, regulamente, statute,
etc. ce fac referire, într-un fel sau altul, la arhive.
În ceea ce priveşte legislaţia care priveşte direct instituţia Arhivelor Statului,
pentru perioada de referinţă a acestui articol, aceasta a beneficiat de Regulamentul
pentru organizarea serviciului Arhivelor Statului, publicat în Monitorul Oficial
nr. 163 din 25 iulie 1872 (care a suferit o modificare în 27 februarie 1906). Art.
2 din acest regulament defineşte actele cu caracter permanent ce se depun la
Arhivele Statului, acestea fiind toate „actele de interes public cari nu mai sunt
trebuincioase Ministerelor sau autorităţilor dependinţi de Ministere.”. Prin art. 3
stabileşte expres interdicţia de a scoate documentele arhivistice în afara ţării, dar
se permite ca documentele să fie „ridicate provizoriu după cererea miniştrilor
respectivi” pentru rezolvarea diverselor lucrări administrative. Celelalte articole
au prevederi referitoare la folosirea documentelor1, personalul şi organizarea
internă a instituţiei.
Regulamentul din 1872 nu reuşeşte să rezolve toate aspectele legate de
arhive, în anul 1924 este elaborat Regulamentul pentru legalizarea actelor
vechi de la Arhivelor Statului2, prin care Arhivele Statului sunt „îndreptăţite
a elibera copii autentice depe actele vechi româneşti scrise cu litere cirilice,
precum şi traduceri autentificate depe actele vechi scrise în limbile străine ce
au fost întrebuinţate odinioară în cancelariile Ţării Româneşti, Moldovei şi
Transilvaniei”. Fie că era vorba despre documente aflate în depozitele proprii,
fie de acte deţinute de particulari şi care se doreau legalizate, traducerile şi
transliterările erau supuse unor taxe. În plus, pentru a se asigura păstrarea
informaţiilor istorice, Arhivele Statului erau obligate, prin intermediul art. 3, să
păstreze o copie de pe toate actele anterioare anului 1881 ce erau prezentate spre
1 Art. 8 are prevederi referitoare la eliberarea de copii după documentele deţinute precum şi
publicarea anuală a unui „indice sau catalog de actele din archivă cari pot servi la istoria şi
cronologia ţărei.”.
2 A fost promulgat prin decretul nr. 1596/1924, fiind publicat în Monitorul Oficial nr. 127 din 14
iunie 1924
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legalizare de către persoanele fizice3.
Legea pentru organizarea Arhivelor Statului din 19254, având 17 articole
împărţite în 5 secţiuni, reglementează o serie de aspecte referitoare la organizare,
personal, activitate ştiinţifică ş.a., urmând ca alte aspecte, de exemplu cel privind
modul de depunere a documentelor la Arhivele Statului, să fie rezolvate prin
intermediul regulamentului de organizare, regulament care nu a mai fost însă
elaborat.
Modificarea adusă Legii Arhivelor, Legea nr. 64 din 5 Aprilie 1932 pentru
modificarea unor dispoziţiuni din legea pentru organizarea Arhivelor Statului 5,
introduce obligaţia şefilor serviciilor Arhivelor de la autorităţile civile, bisericeşti
şi militare ale statului, judeţelor sau comunelor, de a prezenta în cursul lunii
Ianuarie al fiecărui an, conducătorului autorităţii, un borderou în dublu exemplar
de toate dosarele ce s-au format în cursul anului precedent, un exemplar al acestui
borderou urmând să fie înaintat direcţiei Arhivelor Statului, în circumscripţia
căreia se află autoritatea respectivă6. Totodată, legea introduce răspunderea pe
care o are şeful fiecărei arhive de instituţie publică pentru dosarele aflate în
arhiva proprie. O altă prevedere foarte importantă se referă la organizarea, de
către Arhivele Statului, a unor cursuri speciale pentru funcţionarii arhivelor de la
autorităţi sau instituţii publice şi particulare. Din păcate, prevederea referitoare
la elaborarea unui regulament ce urma să stabilească modul de funcţionare al
Arhivelor Statului, numărul serviciilor, a atribuţiilor şi îndatoririle funcţionarilor,
precum şi modul de depunere şi selecţionare a materialului arhivistic, nu se va
pune în practică nici după această lege, astfel încât, la abrogarea legii, ce a avut
loc în anul 1951, era în continuare în vigoare regulamentul din anul 1872.
Prin Legea nr. 859/19437, adoptată prin Decretul-Lege nr. 3346 din 29
decembrie 1943 pentru autorizarea Direcţiunii Generale şi Direcţiunilor regionale
ale Arhivelor statului să perceapă unele taxe, Arhivele Statului erau autorizate să
perceapă, pe lângă taxele de legalizare, prevăzute în legea timbrului, şi taxe de
transliterare, traducere şi colaţionare.
Decretul nr. 17 din 27 ianuarie 19518 consfinţeşte trecerea Arhivelor
Statului de la Ministerul Învăţământului Public la Ministerul Afacerilor Interne,
3 Această prevedere se regăseşte şi în art. 7 din legea din 1925.
4 A fost sancţionată de Regele Ferdinand I prin decretul nr. 2231 din 25 iunie 1925
5 Legea a fost promulgată cu Decretul nr. 1084/1932, fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 81
din 5 Aprilie 1932. Prin intermediul său se modifică art. 2, 4, 8, 12, 14, 15, 16 şi 17 din Legea din
1925. O altă modificare a articolului 17 din legea Arhivelor Statului s-a făcut prin intermediul
legii promulgate prin Decretul 2352/ 1934 (Monitorul Oficial nr. 182 din 9 august 1934).
6 Conform actului normativ respectiv, depunerea ulterioară a dosarelor la Arhivele Statului se
făcea pe baza acestor borderouri întocmite în fiecare an.
7 A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 303 din 30 decembrie 1943, p. 11935. Cuantumul
taxelor percepute fiind modificat prin Legea nr. 110/1946, decretată prin Decretul-Lege nr. 655
din 27 februarie 1946, publicat în Monitorul Oficial nr. 51 din 1 martie 1946, p. 1802
8 Buletinul Oficial al Republicii Populare Române nr. 14 din 01.02.1951
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organizarea acesteia fiind stabilită prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 472
privitoare la atribuţiunile şi normele de funcţionare ale Direcţiunii Arhivelor
Statului, din 29 mai 19519.
Completarea Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 472/1951 s-a făcut prin
intermediul Deciziei Ministerului Afacerilor Interne nr. 222 din 7 iunie 1951 care
stabileşte atribuţiile unităţilor exterioare ale Arhivelor Statului şi prin intermediul
Deciziei Ministerului Afacerilor Interne nr. 278 din 5 iulie 1951 care prevede
înfiinţarea a 11 servicii regionale şi a 16 secţii regionale10. Prin Instrucţiuni
generale privind organizarea şi funcţionarea arhivelor şi Instrucţiuni pentru
expertizarea materialelor arhivistice, elaborate trei ani mai târziu, se încearcă
stoparea distrugerii neautorizate a documentelor la nivelul instituţiilor creatoare
şi deţinătoare de arhivă.
În ceea ce priveşte legislaţia care se referă la alte activităţi desfăşurate,
dar care are şi informaţii care fac referire la probleme legate de arhivă, analiza
actelor normative a scos la iveală existenţa unor prevederi legate de diverse
aspecte ale activităţii arhivistice.
Prevederile referitoare la existenţa arhivelor ca entitate sunt destul de
numeroase, dar ele se referă îndeosebi la simpla amintire, în cele mai multe
situaţii, a arhivei unei instituţii în contextul depunerii documentelor create de
compartimentele creatoare. Totuşi, în contextul inexistenţei în legislaţia arhivistică
românească11 a unei prevederi clare în ceea ce priveşte obligaţia creatorilor de a
păstra şi conserva documentele de arhivă, suntem îndreptăţiţi să credem că şi
o simplă menţiune a arhivei este deosebit de importantă pentru motivul că în
acest fel se arată că în societatea românească din perioada luată în discuţie a fost
conştientizată necesitatea păstrării unor mărturii documentare. Cele mai multe
astfel de menţiuni sunt în actele normative privind învăţământul, în număr de 62,
dar ele se întâlnesc frecvent şi pentru domeniul industriei şi comerţului – 46 de
acte normative, administraţiei - 43, culturii - 41 sau justiţiei – 30. Putem spune
că nu există nici un domeniu de activitate care să nu aibă făcute menţiuni privind
arhiva.
În actele normative care reglementează organizarea unor ministere sau
a diverselor alte instituţii, unele articole precizează clar locul pe care îl ocupă
compartimentul de arhivă în sistemul instituţional al vremii, el fiind amintit în
9 Buletinul Oficial al Republicii Populare Române nr. 67 din 16.06.1951
10 Prin intermediul Deciziei Ministerului Afacerilor Interne nr. 313 din 16 iulie 1951, reţeaua de
instituţii specializate de arhivă este completată cu înfiinţarea în diverse oraşe (foste capitale ale
judeţelor desfiinţate) a unor depozite de arhivă.
11 Ne referim atât la faptul că pentru cea mai mare parte a perioadei luate în discuţie nu există
în reglementările legale privind Arhivele Statului nici-o prevedere referitoare la obligaţiile
creatorilor şi deţinătorilor de documente şi, totodată, că nu există publicate reglementări legale
elaborate de Arhivele Statului care să reglementeze modul în care creatorii şi deţinătorii de arhivă
trebuie să-şi organizeze activitatea în domeniul arhivelor.
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organigrama instituţiilor respective12. În unele cazuri, există prevederi privind
existenţa unor arhive distincte pentru diversele subdiviziuni ale unei instituţii,
anumite direcţii şi servicii având organizat un birou distinct de arhivă. Astfel,
Regulamentul pentru organizarea serviciului poliţienesc în oraşe, din anul
1904, la art.16, referitor la serviciile interioare ce compun prefectura poliţiei
capitalei, aminteşte existenţa unor arhive „speciale” ale Serviciului şi ale
Serviciului poliţiei administrative. Deosebit de acestea, la art. 95 sunt amintite
arhivele comisariatelor de poliţie, iar la art. 112, referitor la Prefectura Poliţiei
Iaşi, se precizează că “Prefectura poliţiei Iaşi cuprinde trei servicii centrale
şi anume : ... 3) Serviciul registraturii şi al arhivelor...”; în timp ce art. 113,
referitor la aceeaşi prefectură, precizează la rândul său că “La prefectura poliţiei
sunt alăturate: serviciul comandamentului sergenţilor de oraş, îndeplinit de un
comandant, cu personalul necesar, şi biuroul servitorilor, cu personalul special,
având fiecare registratura şi arhiva lor deosebită.”. Totodată, prin Circulara
Domnului Ministru de interne nr. 32485 cătră d-nii Prefecţi de judeţe, din anul
1910, se reia ordinul de a se înfiinţa arhive separate pentru notarii comunali, arhiva
acestora trebuind să fie organizată separat de cea a primăriei unde îşi desfăşurau
activitatea: “De aceea, prin circulara de anul trecut, v-am recomandat să îngrijiţi
ca notarul să-şi aibă arhiva sa specială; dacă va fi posibil, să-şi instaleze chiar
cancelaria într-o cameră separată din localul primăriei. Sunt informat, însă,
că nu pretutindeni s-a executat această dispoziţiune. Vă rog, dar, din nou să
luaţi măsuri ca dela 1 Aprilie toate lucrările şi registrele notarului să fie absolut
12 De exemplu, Legea pentru înfiinţarea ministerului agriculturii, industriei, comerţului şi
domeniilor, publicată în Monitorul Oficial din 30 martie 1883, art. 6 şi 7 menţionează birouri de
arhivă în organizarea ministerului; Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea direcţiunii
de studii şi construcţii, nr. 703 din 14 februarie 1919, publicat în Monitorul Oficial nr. 264 din
22 februarie 1919, la art. 6/g, aminteşte printre atribuţiile direcţiunii administrative: “întocmirea,
regularea şi păstrarea actelor de exproprieri”; Regulamentul de organizare şi funcţionarea
ministerului industriei şi comerţului, nr. 1247 din 18 martie 1919, publicat în Monitorul Oficial
nr. 285 din 19 martie 1919; 3, la art. 19/e, aminteşte printre direcţiile şi serviciile Direcţiunii
Generale a Comerţului, “Secretariatul direcţiunii generale, cuprinzând arhiva, personal şi
contabilitate”; Decretul-Lege pentru modificarea legii organizării serviciilor administraţiei
centrale a ministerului de interne, nr. 2491, din 20 iunie 1919, publicat în Monitorul Oficial
nr. 52 din 22 iunie 1919, la art. 4 aminteşte, la Direcţiunea administraţiei generale, alături de
alte birouri, Arhiva. Art. 6, referitor la Direcţiunea administraţiei judeţene şi comunale, la
serviciul contabilităţii judeţene şi comunale, aminteşte arhiva; Decret-Lege pentru organizarea
direcţiunii generale a “Monitorului Oficial” şi Imprimeriei Statului, nr. 2723 din 1 iulie 1919,
publicat în Monitorul Oficial nr. 60 din 2 iulie 1919, la art. 6 aminteşte în componenţa serviciului
administraţiei şi contabilităţii : „ ... f) arhiva generală; g) registratura generală; Legea pentru
modificarea unor articole din legea de organizare a Ministerului Afacerilor Streine, publicată
în Monitorul Oficial nr. 83 din 19 iulie 1921, la art. 6, punctul V, enumeră Serviciul Arhivelor,
la serviciile principale ale administraţiei centrale; Lege pentru organizarea Ministerului de
Industrie şi Comerţ, nr. 1051, publicată în Monitorul Oficial nr. 68 din 27 martie 1924, la art.
9, la secţiunea privind Direcţiunea Generală a Minelor, menţionează la organe : “10. Serviciul
registraturii şi arhivei.”.
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separate de ale primăriei, ţinându-se arhive speciale pentru fiecare serviciu.”13.
Totodată, dincolo de existenţa acestor arhive distincte ale diverselor
subdiviziuni ale unor autorităţi, există şi referiri exprese legate de existenţa unei
arhive generale14, în unele cazuri fiind stipulată obligaţia arhivelor de direcţii sau
servicii de a depune documentele, după un anumit timp, la arhiva generală15.
În unele cazuri, rare ce-i drept, dincolo de simpla enumerare a arhivei,
sunt clar stabilite atribuţiile acesteia. Alteori, având în vedere că exista un singur
compartiment pentru arhivă şi registratură, atribuţiile stabilite se referă la ambele
activităţi. De exemplu, Regulamentul pentru punere în aplicare a legii agrare
pentru Basarabia, nr. 4091 din 6 octombrie 1920, publicat în Monitorul Oficial nr.
166 din 29 octombrie 1920, la art. 29 enumeră atribuţiile biroului intitulat Arhiva
şi Registratura: „Ţine registrele de intrare şi ieşire a corespondenţei. Repartizarea
hârtiilor pe birouri şi dosare. Încheie şi sigilează dosarele la sfârşitul fiecărui an.
Fiecare dosar va purta semnătura şefului de serviciu şi va fi contrasemnat de
arhivar. La sfârşitul fiecărui an va încheia un proces-verbal de arhiva şi inventarul
serviciului.”. De asemenea, art. 32, punctul 5, enumeră Arhiva şi registratura
printre birourile Serviciului exploatărilor agricole, în timp ce art. 38, referitor
la biroul serviciului anterior, ce este “Condus de un şef de biurou ţine registrele
de înregistrare a corespondenţei, formează dosarele necesare serviciului, având
grija de buna lor întreţinere.”. Prin art. 41, punctul 6, se enumeră Registratura
şi arhiva printre birourile Serviciului contabilităţii, în timp ce punctele 4, 5, 6 şi
8 ale art. 42, referitor la atribuţiile Biroului ordonanţări din cadrul Contabilităţii,
menţionează “4. Ţinerea registrelor impuse de legea contabilităţii generale
a Statului. 5. Întocmirea şi păstrarea dosarelor de cheltuieli. 6. Întocmirea
situaţiunilor de ordonanţarea ... 8. Întocmirea şi conservarea dosarelor de actele
13 O prevedere similară se întâlneşte şi în Regulamentul pentru aplicarea legii organizării
centrale a Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 218 din
30 decembrie 1910, unde, la art. 33, V/ a, se aminteşte „Depozitul arhivei vechi”, iar la art.
84 se menţionează că “Arhiva relativă la lucrările de reparaţii şi mobilier va fi separată de a
contabilităţii şi va fi aranjată în dosare clasate pe ani şi pe şcoli.”.
14 Lege pentru reorganizarea ministerului afacerilor externe, publicată în Monitorul Oficial din
13 februarie 1894, la art. 13 menţionează existenţa unei arhive generale a ministerului. DecretulLege privitor la organizarea şi funcţionarea “Casei Noastre”, nr. 2767, din 3 iulie 1919, publicat
în Monitorul Oficial nr. 69 din 12 iulie 1919, deşi la art. 60 precizează că “ ... pe lângă serviciile şi
secţiunile centrale şi serviciile exterioare se află câte o arhivă specială pusă sub supravegherea
şi controlul şefilor de serviciu la serviciile centrale şi preşedinţilor de comisiuni la serviciile
exterioare...”, în continuarea aceluiaşi articol stabileşte ca „... Şefii de serviciu şi preşedinţii
de comisiuni vor dresa proces-verbal de starea generală a arhivei, luând dispoziţii ca dosarele
afacerilor terminate să treacă arhivei generale.”.
15 Decret-Lege pentru organizarea Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale,
publicat în Monitorul Oficial din 22 august 1936; Decret-Lege pentru organizarea Ministerului
Educaţiei Naţionale, publicat în Monitorul Oficial din 12 noiembrie 1936 – conform acestuia,
actele depuse la diversele arhive din minister, urmau să fie depuse după 2 ani la arhiva generală
a ministerului.
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plătite pentru ...”. Tot în cadrul aceluiaşi articol, 42, punctele 2 şi 5, referitor la
atribuţiile Biroului anuităţilor din cadrul Contabilităţii, stipulează că acesta are
sarcina de “a întocmi şi conserva dosarele de aceste acte ... 5. de a întocmi şi
conserva dosarele de actele de creanţe luate dela împroprietăriţi.”. Atribuţiile
serviciului Registraturii şi Arhivei din cadrul Contabilităţii, aşa cum sunt ele
prevăzute prin intermediul art. 50, se referă la sarcinile acestuia privind: “ a)
Înregistrarea corespondenţei privitoare la lucrările acestui serviciu, trimisă de
registratura generală şi înregistrarea corespondenţei ieşite, care se va trimite
spre expediere registraturii generale; b) Întocmirea şi conservarea dosarelor
acestui serviciu.”.
În general atribuţiile stabilite se referă la ordonarea16, inventarierea17 şi
conservarea18 documentelor. Cele mai complete prevederi par să fie cele stabilite
prin Legea pentru reorganizarea ministerului afacerilor externe, publicată în
Monitorul Oficial din 13 februarie 1894, care prin art. 12, referitor Serviciul
arhivelor: “Atribuţiunile serviciului archivelor sunt: paza şi conservarea
corespondenţelor, actelor şi documentelor; clasarea corespondenţei politice şi
consulare; conservarea colecţiunei Monitorului Oficial şi a buletinelor legilor
şi regulamentelor. Redactarea tablelor cronologice şi analitice şi a inventarelor
archivelor, a notiţelor şi memoriilor istorice pentru serviciile ministerului;
cercetări pentru orice serviciu public sau privat relative la evenimentele
politice. Executarea regulamentului archivelor în administraţiunea centrală, în
legaţiuni şi consulate; instrucţiuni şi corespondenţe relative. Paza şi conservarea
planurilor şi documentelor relative la fruntariile regatului, a colecţiunilor şi a
cărţilor geografice pentru uzul departamentului; alcătuirea cartelor şi redactarea
notiţelor geografice pentru diferitele servicii ale ministerului. Primirea, restituirea,
colaţionarea şi suprimarea de dosare şi arhive; procese-verbale pentru aceste
operaţiuni.”.
În foarte rare cazuri există şi prevederi privind asigurarea unui spaţiu propriu
pentru depozitarea documentelor19, precizându-se uneori chiar şi dimensiunile
16 De exemplu, Regulamentul pentru administrarea aşezămintelor Brâncoveneşti, publicat în
Monitorul Oficial nr. 240 din 2 februarie 1912, art. 110; Lege pentru organizarea administraţiunei
centrale a Ministerului Instrucţiei şi al Cultelor, a Casei Şcoalelor şi a Casei Sf. Biserici
Autocefale Ortodoxe şi înfiinţarea Casei Artelor, publicată în Monitorul Oficial din 21 aprilie
1906, art. 19.
17 Regulamentul pentru organizarea serviciului poliţienesc în oraşe, publicat în Monitorul
Oficial din 14 septembrie 1904, art. 38 şi 63; Regulamentul pentru aplicarea legii organizării
centrale a Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 218 din 30
decembrie 1910, art. 33; Decret-Lege privitor la organizarea şi funcţionarea “Casei Noastre”,
nr. 2767, din 3 iulie 1919, publicat în Monitorul Oficial nr. 69 din 12 iulie 1919, art. 60.
18 Regulamentul pentru administrarea aşezămintelor Brâncoveneşti, publicat în Monitorul
Oficial nr. 240 din 2 februarie 1912, art. 110; Regulamentul pentru organizarea serviciului
poliţienesc în oraşe, publicat în Monitorul Oficial din 14 septembrie 1904, art. 38 şi 63.
19 Regulament pentru punerea în aplicare a legii judecătoriilor de ocoale, publicat în Monitorul
Oficial din 15 februarie 1908, art. 86: „ ... Prefecturile judeţelor vor îngriji ca în localurile
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pentru acesta20. Trebuie neapărat amintit la acest capitol Regulamentul privitor la
depozitarea arhivelor armatei. Organizarea şi funcţionarea depozitelor regionale
de arhivă ale comandamentelor teritoriale. Organizarea şi funcţionarea
depozitului de arhivă al M.A.N. (Obor). Organizarea şi funcţionarea depozitului
de arhivă al M.St.M., serviciul istoric. Publicat în Monitorul oficial nr. 156 din
11 iulie 1933, acest regulament are prevederi exprese la depunerea documentelor
la arhive sau la depozitele de arhivă21. Dacă este să avem în vedere că prin
respectivul regulament se prevede şi existenţa unor depozite regionale de arhivă,
trebuie să recunoaştem că modul de organizare a arhivelor militare în perioada
respectivă era unul foarte riguros dar, în acelaşi timp eficient, permiţând păstrarea
documentelor acolo unde era nevoie de ele22. Localul depozitelor regionale de
arhivă, trebuia să fie ales de aşa natură încât să asigure adăpostirea întregii arhive
ce urma să fie depusă acolo timp de 30 de ani, având grijă ca zidurile să nu fie
umede, iar „planşeul să reziste greutăţii arhivelor ce se vor depozita şi să fie
cimentat, spre a evita invazia şoarecilor”. Totodată, având în vedere că păstrarea
şi conservarea documentelor ce urmau să fie depuse era o condiţie esenţială pentru
organizarea şi dotarea corespunzătoare a depozitului respectiv, actul normativ
stabileşte ca instalaţia de electricitate să fie îngropată în zid, iar încăperea să fie
prevăzută cu ventilatoare şi cu „hârtie albastră pentru lipit geamurile de la sala
arhivelor”. Tot prin acelaşi regulament, se iau măsuri de organizare a aşezării în
raft a arhivei, de pază a depozitelor ş.a.
Pentru păstrarea documentelor sunt amintite dulapurile de arhivă,
confecţionarea acestora fiind chiar descrisă pe larg23, sau se prevede păstrarea
primăriilor din comunele nereşedinţă de judecătorii, să se găsească încăperi în cari să se poată
păstra arhiva judecătoriei ...”.
20 Regulament asupra serviciului cazarmamentului, publicat în Monitorul Oficial nr. 69 din 27
iunie 1908, art. 96
21 De altfel, prin intermediul capitolului I, referitor la Noţiuni şi definiţii, se explică ce se înţelege
prin arhivă: „Mai multe acte aşezate în mape sau dosare, provenind de la una sau mai multe
autorităţi, ...., care aparţin unui comandament, unei unităţi sau unui serviciu, formează arhiva
acelui comandament, unitate sau serviciu”, în timp ce depozitul de arhivă este definit ca fiind
„Adunarea la un loc a arhivelor mai multor autorităţi”. Aceleaşi definiţii sunt folosite şi în
cadrul Regulamentului provizoriu referitor la arhivele de războiu şi registrul istoric, aprobat cu
Decretul nr. 944 din 2 aprilie 1934, publicat în Monitorul Oficial nr. 140 din 21 iunie 1934.
22 Conform art. 7, fiecare dintre cele şapte comandamente teritoriale avea câte un depozit regional
de arhivă.
23 Regulament de aplicaţiune al legii pentru introducerea instrucţiunei militare în şcoalele
primare, secundare şi profesionale române de băeţi, publicat în Monitorul Oficial din 13 mai
1906, precizează la art. 39 : „Dosarele ... vor fi aşezate în dulapuri pe ani şi bine conservate.”;
Regulamentul asupra serviciului cazarmamentului, publicat în Monitorul Oficial nr. 69 din 27
iunie 1908, la art. 102 precizează existenţa unui dulap pentru arhivă la fiecare unitate administrativă,
planşa nr. 11 având precizări privind modul de confecţionare al acestuia. Regulamentul şcolilor
secundare licee, gimnazii, şcoli secundare de fete de gr. I şi II, publicat în Monitorul Oficial
nr. 157 din 16 octombrie 1911, la art. 132 precizează şi el că păstrarea arhivei se va face în
dulapuri.

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

292
arhivei în lăzi de fier24. În alte cazuri erau folosite, pentru ambalarea şi transportarea
arhivei, lăzile de lemn25.
Personalul de arhivă este destul de des întâlnit în reglementările legale
luate în discuţie. Practic nu există nici un domeniu de activitate, pentru legile
identificate ca având prevederi legate de arhivă, care să nu aibă menţiuni legate
de arhivari, care să nu-l includă pe acesta printre ceilalţi funcţionari.
În cele mai multe cazuri, legislaţia aminteşte sec existenţa unui arhivar sau
registrator-arhivar26, dar existe destule situaţii în care, pe lângă simpla enumerare
a personalului de arhivă, se stabilesc condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească
cei ce urmează să ocupe o asemenea funcţie. Ceea ce este important este faptul că,
în general, condiţiile ce trebuiau îndeplinite de cei ce ocupau funcţia de arhivar
era aceea de a avea studii gimnaziale sau de a fi absolvent al liceului, fapt benefic
dacă avem în vedere că existenţa unor materiale documentare ce se găsesc astăzi
în depozitele proprii de arhivă sunt şi rezultatul muncii acestora.
În general se preferau, pentru posturile de arhivar, absolvenţii de liceu,
iar pentru funcţiile de arhivar sau registrator şef erau preferaţi cei care aveau
studii superioare. Astfel, Regulamentul pentru organizarea şi serviciul inferior
al grefelor tribunalelor menţionează la art. 9 condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească arhivarul pentru a fi numit. Prin articolul 11 se precizează că acesta
trebuie să aibă diploma de bacalaureat27. Aceleaşi studii liceale sunt cerute şi
pentru cei ce îndeplineau funcţiile de arhivar şi registrator-arhivar în cadrul
parchetelor curţilor de apel28 sau pentru arhivarul-şef şi registratorul-şef din
cadrul Direcţiei Generale a “Monitorului Oficial” şi Imprimeriei statului29. În
schimb, la alegerea arhivarului Casei de economie, credit şi ajutor a întregului
personal superior şi inferior pendinte de administraţia poştelor, telegrafelor şi
24 Regulament pentru epitropiile bisericeşti, publicat în Monitorul Oficial din 14 ianuarie 1894,
la art 32 menţionează că banii şi documentele bisericii se păstrează într-o ladă de fier
25 Regulamentul privitor la depozitarea arhivelor armatei. Organizarea şi funcţionarea
depozitelor regionale de arhivă ale comandamentelor teritoriale. Organizarea şi funcţionarea
depozitului de arhivă al M.A.N. (Obor). Organizarea şi funcţionarea depozitului de arhivă al
M.St.M., serviciul istoric, art. 15 şi 16.
26 Adesea era amintit şi salarii pe care aceştia le aveau, sau chiar şi uniforma pe care trebuiau
să o poarte, ca în cazul art. 63 din Regulamentul de aplicaţiune al legii pentru introducerea
instrucţiunei militare în şcoalele primare, secundare şi profesionale române de băeţi, publicat
în Monitorul Oficial din 13 mai 1906.
27 A fost publicat în Monitorul Oficial din 26 ianuarie 1895
28 Regulament pentru organizarea serviciului interior al grefelor şi al cancelariilor parchetelor
curţilor de apel, publicat în Monitorul Oficial din 18 iunie 1906, art. 9 şi 13.
29 Decretul-Lege pentru organizarea direcţiunii generale a “Monitorului Oficial” şi
Imprimeriei statului, nr. 2723, din 1 iulie 1919, publicat în Monitorul Oficial nr. 60 din 2 iulie
1919, la art. 21 precizează că pentru funcţia de arhivar-şef şi registrator-şef, trebuie diploma de
absolvire a liceului sau a altei şcoli superioare echivalente.
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telefoanelor, erau preferaţi absolvenţii şcolii superioare de comerţ30. Tot studiile
superioare erau preferate şi pentru arhivarii care lucrau în administraţia centrală
a Ministerului de Interne31.
În unele cazuri arhivarii trebuiau să aibă doar studii gimnaziale32, punânduse probabil accentul pe deprinderile ce le căpătau în timp în exercitarea meseriei.
Din nevoia de a avea personal de arhivă bine pregătit, unele acte normative,
la fel ca şi cele referitoare direct la Arhivele Statului33, fac excepţii în ceea ce
priveşte studiile necesare pentru ocuparea funcţiei de arhivar, punând accentul
pe cunoştinţele lor practice34. Astfel, conform articolului 52 din Regulamentul
pentru organizarea serviciului interior al Curţilor de Apel şi al grefelor şi
cancelariilor parchetelor Curţilor de Apel, “Nimeni nu poate fi numit arhivar
dacă nu a absolvit cursurile a patru clase gimnaziale şi nu a funcţionat cel puţin
un an ca registrator la Curte, sau ca arhivar la tribunal sau trei ani ca copist
la grefa vre-unei autorităţi judecătoreşti. În cazul când n-ar avea certificat de
studii, stagiul din urmă va fi de 4 ani35”.
Uneori, din reglementările legale răzbate, direct sau indirect, necesitatea
stabilităţii personalului în funcţie, legiuitorii stabilind clar acest lucru36, sau
acordând avantaje mai mari arhivarilor, în raport cu ceilalţi funcţionari. Astfel,
prin articolul 95 din Regulamentul pentru aplicarea legii organizării centrale a
Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 218 din
30 Regulamentul pentru aplicarea legii casei de economie, credit şi ajutor a întregului personal
superior şi inferior pendinte de administraţia poştelor, telegrafelor şi telefoanelor, publicat în
Monitorul Oficial nr. 232 din 20 ianuarie 1908, art. 19.
31 Legea pentru organizarea serviciilor administraţiei centrale a Ministerului de Interne,
publicată în Monitorul Oficial nr. 61 din 20 iunie 1913, art. 24 precizează pentru arhivar că
acesta trebuie să aibă diploma de licenţiat sau doctor în drept sau în ştiinţe de stat. În schimb,
conform art. 27, funcţia de arhivar-ajutor putea să fie ocupată de cei care prezentau un certificat
de absolvire a liceului.
32 Regulamentul de aplicare al Legii pentru organizarea autorităţilor administrative exterioare,
dependente de ministerul de interne, şi fixarea circumscripţiilor administrative, publicat în
Monitorul Oficial din 3 noiembrie 1892 prin art. 90 prevede ca pentru funcţiile inferioare din
cancelaria prefecturilor să se ceară cel puţin certificatul de absolvire a 4 clase gimnaziale; în
schimb, Regulamentul pentru organizarea serviciului poliţienesc în oraşe, publicat în Monitorul
Oficial din 14 septembrie 1904, la art. 141, referitor la personal, menţionează că pentru postul de
arhivar, aspiranţii trebuie să fi absolvit cursul liceal, iar în lipsă, cursul gimnazial.
33 Ne referim la art. 11 din Legea arhivelor din anul 1925
34 Regulament pentru organizarea serviciului interior al grefelor şi al cancelariilor parchetelor
curţilor de apel, publicat în Monitorul Oficial din 18 iunie 1906 art. 9, referitor arhivar, şi 13
referitor la registrator-arhivar, precizează că aceştia trebuie să aibă certificat de absolvire a liceului
şi experienţă de 2 ani, sau de 5 dacă nu au liceul.
35 A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 48 din 31 mai 1909. Art. 55 are prevedere similară
pentru registratorii-arhivari.
36 Regulamentul pentru aplicarea legii casei de economie, credit şi ajutor a întregului personal
superior şi inferior pendinte de administraţia poştelor, telegrafelor şi telefoanelor, publicat în
Monitorul Oficial nr. 232 din 20 ianuarie 1908, precizează prin art. 18, că el se va numi de consiliul
de administraţie în urma recomandării direcţiunii, bucurându-se de stabilitate în funcţie.
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30 decembrie 1910 , referitor la recompensele acordate funcţionarilor, în timp ce
pentru ceilalţi funcţionari stabileşte o creştere de salariu de 10%, pentru arhivari
se precizează : “... Prin excepţie, arhivarii vor primi creşterea de 15% la salariul
lor, după fiecare 5 ani serviţi în funcţia de arhivar”..
Merită amintit totodată că, ţinând cont de importanţa ce se acorda păstrării
mărturiilor istorice, de necesitatea de avea personal specializat în domeniul
păstrării şi conservării arhivelor, Legea asupra cumulului în funcţiile publice,
publicată în Monitorul Oficial din 1 iulie 1890, consideră că nu este necesar să
interzică arhivarilor de a ocupa simultan două asemenea funcţii publice, în timp
ce altor funcţionari le este interzis acest lucru37.
În câteva situaţii, legile respective au prevederi referitoare la drepturile
şi obligaţiile personalului specializat în păstrarea şi conservarea materialelor
arhivistice. Dincolo de obligaţia generală de a ţine în „în bună ordine” şi de a
conserva arhiva38, arhivarii au obligaţia de a înregistra toate dosarele şi actele
intrate sau ieşite din arhivă şi de a avea grijă ca acestea să fie returnate. În multe
situaţii, atribuţiile lor sunt dublate de cele de registratură, funcţiile fiind cel mai
adesea de registrator-arhivar. Astfel, în cadrul Ministerului Justiţiei “Arhivarii
diviziunilor primesc hârtiile de la registratură, le înscriu în jurnalul lor şi le remit
capilor de diviziune, împreună cu dosarele care ele se refer”. De asemenea, „
arhivarii îngrijesc ca toate lucrările ce se expediază prin registratură, să poarte
semnăturile necesare şi să fie însoţite de anexele despre cari se menţionează
întrânsele39”.
Există şi cazuri în care arhivarii au obligaţia de a întocmi nomenclatoare ale
dosarelor create de servicii, acestea fiind apoi aprobate de conducere. Astfel, prin
articolul 63 din Regulamentul de aplicarea Legii pentru organizarea serviciilor
administraţiei centrale a Ministerului de Interne, publicat în Monitorul Oficial
nr. 61 din 20 iunie 1913 se prevede că „...la începutul fiecărui an arhivarul
supune spre examinare şi aprobare subdirectorilor un referat scris asupra
37 art. 5: “Nu cad sub previziunile legii de faţă: ... c) Conservarea arhivelor, bibliotecilor,
muzeelor şi a orice colecţiuni ştiinţifice sau artistice.”.
38 Regulamentul de aplicarea Legii pentru organizarea serviciilor administraţiei centrale
a Ministerului de Interne, publicat în Monitorul Oficial nr. 61 din 20 iunie 1913, Art. 57 ;
Regulamentul pentru aplicarea legii casei de economie, credit şi ajutor a întregului personal
superior şi inferior pendinte de administraţia poştelor, telegrafelor şi telefoanelor, publicat în
Monitorul Oficial nr. 232 din 20 ianuarie 1908, art. 47.
39 Regulament pentru serviciul exterior al ministerului justiţiei, publicat în Monitorul Oficial
din 9 martie 1882, Art. 15: “Arhivarii diviziunilor primesc hârtiile de la registratură, le înscriu
în jurnalul lor şi le remit capilor de diviziune, împreună cu dosarele care ele se refer. Art. 16.
arhivarii îngrijesc ca toate lucrările ce se expediază prin registratură, să poarte semnăturile
necesare şi să fie însoţite de anexele despre cari se menţionează întrânsele.”; Regulament pentru
administrarea aşezămintelor Brâncoveneşti, publicat în Monitorul Oficial nr. 240 din 2 februarie
1912 Art. 111-117 are prevederi privind registratura. Regulamentul Serviciului portăreilor
tribunalelor şi taxelor actelor de procedură şi de executare, publicat în Monitorul Oficial din 27
martie 1902 Art. 44, 45.
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modului de împărţire al dosarelor după natura lucrărilor ce intră în atribuţiunile
serviciilor”.
Pentru a întări răspunderea pe care o au în ceea ce priveşte păstrarea
şi conservarea documentelor, arhivarii sunt obligaţi să întocmească inventare
pentru toate documentele aflate în arhivă, iar predarea-primirea arhivei, în
cazul instituţiilor din domeniul justiţiei, dar nu numai, se face pe bază acestor
inventare40. Citând din articolul 62 al Regulamentului de aplicarea Legii pentru
organizarea serviciilor administraţiei centrale a Ministerului de Interne, din
anul 1913, aflăm că „ ... Fiecare arhivar va avea inventarul său pentru toate
dosarele şi actele aflate în păstrarea sa, fiind îndatorat ca atât la intrarea sa
în funcţiune, cât şi la ieşire, să primească şi să predea înlocuitorului său, după
acest inventar, averea arhivei”.
În plus, legile prevăd răspunderea pe care o are arhivarul, în calitate de
„depozitar de acte publice”, pentru toate actele ce le are în păstrare, fiind pasibil
de pedepse, atât din punct de vedere penal, cât şi civil41.
Deosebit de importantă este şi precizarea, întâlnită în numeroase legi,
privind răspunderea pe care o au arhivarii sau cei care răspund de arhivă, în
privinţa păstrării secretului, aceştia fiind obligaţi, aşa cum se va vedea mai jos,
să nu permită accesul la dosarele deţinute, sau să nu elibereze copii şi extrase,
decât în urma aprobării din partea conducerii. O astfel de prevedere este inserată
40 Regulamentul Serviciului portăreilor tribunalelor şi taxelor actelor de procedură şi de
executare, publicat în Monitorul Oficial din 27 martie 1902 Art. 46: „...La intrarea în funcţiune
el va trebui să primească dela predecesor, sau în lipsă, dela capul portăreilor, toate dosarele
şi registrele cu inventar în regulă. Se va încheia un proces-verbal, care se va subscrie şi de
capul portăreilor. Nefacerea inventarului nu apără întru nimic de răspundere pe registratorularhivar.”; Regulament pentru organizarea şi serviciul inferior al grefelor tribunalelor, publicat
în Monitorul Oficial din 26 ianuarie 1895 , art. 32; Regulament de aplicare al Legii pentru
organizarea autorităţilor administrative exterioare, dependente de ministerul de interne, şi
fixarea circumscripţiilor administrative, publicat în Monitorul Oficial din 3 noiembrie 1892 Art.
65: „ ... Fiecare arhivar de prefectură îşi va avea inventariul său special pentru toate dosarele şi
actele aflate în păstrarea sa; el fiind îndatorat ca atât la intrarea sa în funcţiune, cât şi la eşire,
să primească şi să predea înlocuitorului său, după aceste inventarii, averea arhivei.”.
41 Regulament pentru administrarea aşezămintelor Brâncoveneşti, publicat în Monitorul
Oficial nr. 240 din 2 februarie 1912, art. 122; Regulamentul Serviciului portăreilor tribunalelor
şi taxelor actelor de procedură şi de executare, publicat în Monitorul Oficial din 27 martie 1902
Art. 46: “Secretarul sau registratorul-arhivar la tribunalele cu mai multe secţii, răspunde ca
orice depozitar de acte publice, de toate dosarele şi actele ce îi sunt încredinţate....”; Regulament
pentru organizarea serviciului interior al grefelor şi al cancelariilor parchetelor curţilor
de apel, publicat în Monitorul Oficial din 18 iunie 1906, Art. 24: “Arhivarul este depozitarul
dosarelor şi registrelor aflate în arhiva secţiunei respective, sub responsabilitatea prevăzută
de legea penală.”; Regulamentul conservatoarelor de muzică şi artă dramatică, publicat în
Monitorul Oficial din 6 octombrie 1907, art. 101: “... Secretarul care va face modificări, alterări,
ştersături şi răsături în cataloage, ..., care ar pierde sau ar distruge aceste acte, matricule sau
cataloage, se va pedepsi cu destituirea, fără prejudiciul altor pedepse de cari ar fi pasibil, în
virtutea legilor, pentru falşificare sau distrugere de acte publice.”.

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

296
în Regulamentul pentru administrarea aşezămintelor Brâncoveneşti, din anul
1912. Conform articolului 119, 122 şi 123 din acesta, „ Este absolut interzis
registratorului arhivar a pune vreo hârtie nelucrată la dosar mai înainte ca
epitropia să fi scris asupra ei cuvintele “ la dosar”, iar „ fără rezoluţiunea
înscrisă a epitropilor sau a directorilor, el nu poate libera sau permite a se
scoate vreo copie după actele, documentele sau de pe hârtiile epitropiei, nici de
către impiegaţii ei, nici de particulari.”. Totodată se stipulează că „ ... eşirea din
cancelarie a vreunui dosar nu poate avea loc decât în urma unei încuviinţări
scrisă a epitropiei. ...”.
În unele cazuri, reglementările legale fixează obligaţii în ceea ce priveşte
protejarea arhivei, nu numai pentru arhivari, ci şi pentru conducătorii diverselor
instituţii, fapt pozitiv dacă ţinem cont de faptul că o legare mai strânsă a conducerii
instituţiei de soarta arhivelor, i-a motivat pe aceştia în demersurile făcute pentru
buna conservare şi protejare a documentelor. Astfel, prin articolele 61 şi 63 din
Regulamentul de aplicarea Legii pentru organizarea serviciilor administraţiei
centrale a Ministerului de Interne, publicat în Monitorul Oficial nr. 61 din 20
iunie 1913, se stabilesc obligaţiile în acest sens ale subdirectorilor şi directorilor
de servicii: „...subdirectorii sunt datori a exercita o supraveghere continuă în
ceea ce priveşte conducerea arhivelor de către titularii lor. Nicio clasificaţie a
corespondenţelor, ca şi intitularea dosarelor, nu se va face de arhivar decât cu
aprobarea şi sub direcţiunea imediată a subdirectorului respectiv. Ei inspectează
arhiva în fiecare lună o dată, spre a se asigura dacă arhivarii au cusut la
dosarele lor respective corespondenţa lucrată şi dacă arhivarii sunt la zi cu toate
lucrările lor. Rezultatele acestei inspecţiuni îl va comunica în scris directorului
respectiv”. În acelaşi timp, ”... directorii de serviciu dresează proces-verbal de
starea generală a arhivei şi de dispoziţiunile ce urmează a se lua pentru anul
viitor în privinţa dosarelor, care vor trebui trecute la arhiva din depozit 42”. În
special legile legate de învăţământ au astfel de prevederi, directorii diverselor
şcoli având obligaţia de a avea „sub îngrijirea sa cancelaria şi arhiva şcoalei”
şi de a „observa ca secretarul să o ţină în perfectă ordine”43. În plus, în unele
42 Prevederi similare se întâlnesc şi în Regulamentul pentru aplicarea legei Casei de Economie,
Credit şi Ajutor a întregului personal superior şi inferior, pendinte de administraţia poştelor,
telegrafelor şi telefoanelor, publicat în Monitorul Oficial din 9 iulie 1905, Art. 28 sau în art. 64 al
Regulamentului de aplicare al Legii pentru organizarea autorităţilor administrative exterioare,
dependente de ministerul de interne, şi fixarea circumscripţiilor administrative, publicat în
Monitorul Oficial din 3 noiembrie 1892 , în care se spune că „... Capii birourilor sunt datori a
exercita supraveghere continuă în ceea ce priveşte conducerea arhivei de către titularul ei. Nici o
clasificaţiune a corespondenţelor, ca şi intitularea dosarelor, nu se va putea face de arhivar decât
cu aprobarea şi cu direcţiunea imediată a capului biuroului prefecturei” .
43 Regulamentul conservatoarelor de muzică şi artă dramatică, publicat în Monitorul Oficial
din 6 octombrie 1907, art. 99: “Directorul ţine corespondenţa oficială cu toate autorităţile cu care
este pus în raport prin funcţiunea sa; are sub îngrijirea sa cancelaria şi arhiva şcoalei, şi observă
ca secretarul să o ţină în perfectă ordine.”; Regulamentul şcoalelor comerciale elementare,
publicat în Monitorul Oficial nr. 109 din 14 august 1909, la art. 110, are prevederi similare.
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cazuri se stipulează ca, atunci când îşi intră în atribuţii, acesta să preia pe bază de
inventar întreaga avere a instituţiei, inclusiv arhiva44. Tot în scopul de a avea o
arhivă bine pusă la punct, care să satisfacă nevoile de documentare ale instituţiei
respective, în atribuţiile şefilor unor compartimente sau instituţii intră şi obligaţia
de a controla modul cum se realizează păstrarea şi conservarea documentelor45.
Asemenea atribuţii erau puse pe seama protopopilor care trebuiau să verifice
periodic arhiva parohiilor aflate în subordinea lor, făcând menţiunile cuvenite în
registrul de inspecţii al parohiei. La rândul lor, protoieriile erau inspectate de către
revizorii eparhiali care, la finalul controlului aveau obligaţia de a încheia proceseverbale în care consemnau, printre altele, modul în care era ţinută cancelaria
şi arhiva respectivei protoierii46. Atribuţii de control aveau şi subdirectorii din
cadrul Ministerului de Interne, aceştia trebuind să verifice lunar dacă arhivarii
aflaţi în subordine şi-au îndeplinit sarcinile şi dacă sunt cu lucrările la zi. În urma
acestor inspecţii lunare, trebuiau să alcătuiască un raport ce urma să fie înaintat
directorului în a cărui subordine se găseau, în care să expună situaţia existentă47.
De remarcat este faptul că în unele cazuri, pentru ocuparea unor funcţii
administrative, candidaţii trebuiau să aibă cunoştinţe legate de dosarele şi
registrele întocmite în cancelaria şi arhiva instituţiilor48.
Nu toate instituţiile aveau un arhivar numit pentru a îndeplini activitatea
de păstrare şi conservare a documentelor. În cazul instituţiilor de învăţământ şi
44 Lege pentru organizarea comunelor urbane, publicată în Monitorul Oficial din 31 iulie
1894, art. 53: “Primarul priveghiază la păstrarea arhivelor, titlurilor, documentelor comunei
şi registrelor stărei civile, îngrijind ca aceste acte să nu se peardă sau să nu se înstrăineze din
depozite. Un îndouit inventariu se va face despre toate aceste acte la intrarea în funcţiune a
primarului.”; Legea pentru organizarea comunelor rurale, publicată în Monitorul Oficial din
1 mai 1904, are prevederi similare la art. 85, referitor la primar, şi art. 95, referitor la delegatul
sătesc.
45 Regulamentul legii pentru organizarea administraţiunei finanţelor Statului, publicat în
Monitorul Oficial nr. 81 din 13 iulie 1906, art. 80: “Controlorii ... au în atribuţiunile lor: ... d)
De a inspecta serviciul de percepţiune, de a constata starea cassei, numerarul, ţinerea scriptelor,
a arhivei şi tutulor celorlalte acte ale serviciului. ...”; Regulament pentru punerea în aplicare a
legii judecătoriilor de ocoale, publicat în Monitorul Oficial din 15 februarie 1908, precizează la
art. 87: „ ... cu aceeaşi ocaziune, judecătorul rural va examina registrele de stare civilă, ţinute
la primărie; va constata neregularităţile observate, printr-un proces-verbal care se va păstra în
arhiva comunei sau va fi scris în condica de inspecţiuni a primăriei ...”.
46 Regulament pentru punerea în aplicare a legei asupra clerului mirean şi seminariilor,
publicat în Monitorul Oficial din 25 mai 1906, art. 55 şi 63.
47 Regulamentul de aplicarea Legii pentru organizarea serviciilor administraţiei centrale a
Ministerului de Interne, publicat în Monitorul Oficial nr. 61 din 20 iunie 1913, art. 61.
48 Regulament asupra examenelor de aptitudine şi capacitate instituite prin legea organizărei
poliţiei generale a Statului, publicat în Monitorul Oficial din 21 martie 1906, art. 15, punctul
6; Regulament asupra examenului de aptitudine şi capacitate pentru administratorii de plăşi,
publicat în Monitorul Oficial nr. 44 din 29 mai, art. 22; Decizie asupra examenului de aptitudine
şi capacitate pentru funcţionarea de notar la comunele rurale, publicată în Monitorul Oficial
nr. 47 din 1 iunie 1908, art. 1.
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al diverselor comisii, atribuţiile legate de păstrarea şi conservarea arhivei erau
îndeplinite de secretarii acestora, însă, aşa cum se observă din însărcinările ce le
erau date aceştia trebuiau să efectueze aceleaşi lucrări legate de arhivă, ca şi un
arhivar49.
Prevederile referitoare la modul de înregistrare a documentelor,
circulaţia acestora şi constituirea dosarelor sunt relativ numeroase şi ne permit
să constatăm că acestea erau considerate esenţiale pentru funcţionarea eficientă
a instituţiilor, o dovadă în plus a faptului că activitatea de arhivă era privită cu
multă responsabilitate în epocă.
Înregistrarea documentelor se realizează de către compartimentul de
registratură, uneori arhiva şi registratura fiind un compartiment unic. Pentru
perioada studiată, cel mai adesea existau două registre distincte, unul pentru
actele intrate şi celălalt pentru cele ieşite, la care se mai adaugă diverse alte
evidenţe pentru documente, inclusiv registre alfabetice50. Sunt rare cazurile în
care se menţionează un registru comun pentru intrarea şi ieşirea documentelor51.
În unele cazuri, înregistrarea documentelor intrate şi ieşite se realiza cu ajutorul
a patru registre, intrările/ieşirile fiind trecute în registre pentru numere pare sau
impare52.
Deşi în unele reglementări se prevede ca înregistrarea să se facă la începutul
anului cu numărul 1, aceasta nu însemna obligatoriu şi 1 ianuarie, în condiţiile
existenţei, concomitent cu anul calendaristic, a „anului financiar” (1 aprilie – 31
49 Decret de modificările introduse în regulamentul şcoalelor secundare (licee, gimnazii, şi
şcoli secundare de fete gradul I şi II), publicat în Monitorul Oficial nr. 54 din 7 iunie 1909, art.
193 modificat prevede că secretarul “este dator să ţină în deplină regulă cancelaria şi arhiva
şcoalei, ...”; Regulamentul interior al Seminariilor, publicat în Monitorul Oficial din 23 mai
1904, art. 19: “Secretarul ajută pe director în tot ce priveşte corespondenţa diferite acte şi lucrări
de cancelarie, archiva şi biblioteca şcoalei. Archiva şi biblioteca i se dă pe seamă la intrarea în
serviciu, pe cari iarăşi le dă pe seamă la eşirea din serviciu.”; Regulamentul conservatoarelor
de muzică şi artă dramatică, publicat în Monitorul Oficial din 6 octombrie 1907, Art. 101, p.
158: “Secretarul ... este dator să ţină în deplină regulă biblioteca, cancelaria şi arhiva şcoalei...”;
Lege pentru organizarea comunelor rurale, publicată în Monitorul Oficial din 1 mai 1904 ,
Art. 108: “Secretarul primăriei ... este însărcinat, sub ordinele şi supravegherea primarului, cu
ţinerea archivei şi registrelor relative, cu toate lucrările din cancelaria primăriei ...”. Art. 207:
“Secretarul comunei de reşedinţă a plăşii îndeplineşte şi funcţiunea de secretar al cancelariei
inspectorului comunal şi este însărcinat cu ţinerea cancelariei şi archivei.”
50 Regulamentul pentru punerea în aplicare a legii de înfiinţare şi organizare a Casei Sfintei
Biserici autocefale ortodoxe române, publicat în Monitorul Oficial nr. 210 din 19 decembrie
1910, art. 145: „Registratura primeşte toate hârtiile adresate casei bisericii, le trece în registrul
alfabetic şi registrul de intrare în ordine numerică...” iar la art. 147 precizează că „Arhiva va avea
un registru alfabetic, în care va trece pe rând toate actele de donaţie şi testamentele, însemnând
mapa şi fascicola. Un asemenea registru, pe judeţe va ţine şi pentru procese.”.
51 Statutul Societăţii Generale a Funcţionarilor Comerciali din România, publicat în Monitorul
Oficial din 12 aprilie 1907, art. 46.
52 Regulamentul de aplicarea Legii pentru organizarea serviciilor administraţiei centrale a
Ministerului de Interne, publicat în Monitorul Oficial nr. 61 din 20 iunie 1913, art. 50 şi 52
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martie), a „anului şcolar”53, „forestier”54 sau a „anului judecătoresc”55. Datorită
acestui lucru, dosarele şi registrele au fost întocmite/completate utilizând mai
multe tipuri de „ani”, ceea ce a făcut ca instituţiile să aibă unităţi arhivistice
ale căror date extreme diferă în funcţie de genul documentului. Astfel, conform
articolului 108 din Regulamentul pentru şcolile elementare de meserii, publicat
în Monitorul Oficial din 15 martie 1904, “Numerotaţia hârtiilor atât la intrare
cât şi la eşire, începe cu nr. 1 la 1 Ianuarie. În ce priveşte recipisele de încasare,
precum şi numărul de ordine al comandelor, în registrul de comande numerotaţia
începe cu No. 1 la 1 Aprilie”.
Înregistrarea documentelor se realiza în ordinea intrării lor, fiind interzisă
lăsarea de spaţii goale în registru, care să permită înregistrarea ulterioară a
unor noi documente56. Se înregistrau inclusiv documentele întocmite pentru uz
intern57. Numărul de înregistrare, data şi, uneori, numărul dosarului în care se
găseau în arhivă erau trecute pe actele înregistrate58, acestea fiind apoi imediat
53 Începea cel mai adesea la 1 septembrie şi se încheia la 31 august. De exemplu, Regulament
pentru şcoalele superioare de comerţ, publicat în Monitorul Oficial din 23 septembrie 1904, art.
145 bis: “Numerotarea hârtiilor la intrare şi eşire se va începe cu ziua de 1 Septembrie. Dosarele
se vor forma pe anii şcolari, începând cu 1 Septembrie şi terminând cu 31 August.”. Cu toate
acestea, există şi unele acte normative care precizează ca dată de început a anului şcolar ziua de
25 august: Regulament pentru administraţia interioară a şcoalelor primare urbane, publicat
în Monitorul Oficial nr. 126 din 4 septembrie 1908, prin art 47 specifică că: “numerotarea de
ordine a hârtiilor începe de la 25 august, prima zi a anului şcolar”.
54 Decizie pentru aplicarea legilor silvice la exploatarea pădurilor, publicată în Monitorul
Oficial nr. 200 din 31 august 1931- conform art. 15, acesta începea pe 15 septembrie.
55 Regulamentul Serviciului portăreilor tribunalelor şi taxelor actelor de procedură şi de
executare, publicat în Monitorul Oficial din 27 martie 1902, Art. 234: “Registrele necesare
serviciului portăreilor se vor ţine pe ani. Registrele de comptabilitate se vor ţine pe ani financiari
... . Cele-lalte registre ale cancelariei portăreilor se vor ţine pe ani judecătoreşti.”.
56 Regulament de aplicare al Legii pentru organizarea autorităţilor administrative exterioare,
dependente de ministerul de interne, şi fixarea circumscripţiilor administrative, publicat în
Monitorul Oficial din 3 noiembrie 1892, art. 53: „Înregistrarea se face într-un singur registru, în
ordinea intrărei fiecărei hârtii sau corespondenţă. Nu este permis registratorului de a lăsa între
o intrare şi alta spaţii goale pe unde s-ar mai putea înregistra şi alte lucrări.”.
57 Regulament pentru administrarea aşezămintelor Brâncoveneşti, publicat în Monitorul
Oficial nr. 240 din 2 februarie 1912, art. 116: „Deciziunile epitropiei, procesele-verbale încheiate
de epitropie, referatele diferiţilor funcţionari se vor înregistra în registrul de intrare ca ori şi ce
hârtie intrată. Lucrările ce se vor face asupra acestora se vor înscrie în registrul de eşire ca la
ori şi ce hârtii eşite din cancelarie.”.
58 Regulament de aplicare al Legii pentru organizarea autorităţilor administrative exterioare,
dependente de ministerul de interne, şi fixarea circumscripţiilor administrative, publicat în
Monitorul Oficial din 3 noiembrie 1892, art. 53: „Pe dată ce hârtia este înregistrată, registratorul
pune pe dânsa numărul de ordine în dreptul căreia a fost trecută în registrul de intrare.”;
Regulament pentru administrarea aşezămintelor Brâncoveneşti, publicat în Monitorul Oficial
nr. 240 din 2 februarie 1912, art. 111: „Registratorul-arhivar primeşte toată corespondenţa şi
imediat o înscrie în prescurtare în registrul „jurnal de intrare şi eşire” la partea intrării, punând
asupra fiecărei hârtii intrate numărul de ordine al registrului şi data.”, iar art. 118 precizează că,
după ce a fost soluţionată o lucrare, documentul fiind cusut la dosar, acesta se scade în registrul
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distribuite spre rezolvare compartimentelor de care depindea soluţionarea lucrării
respective59. În cazul în care documentele nou intrate îşi găseau corespondentul
în documentele anterior primite, se conexau la acestea60.
Pentru exemplificarea sistemului de registratură din această perioadă,
redăm mai jos rubricile unor asemenea registre de intrare şi de ieşire61:
„Registrul jurnal de intrare şi eşire va conţine:
I. La intrare (stânga):
a) O rubrică pentru numărul curent sau de ordine;
b) O rubrică pentru înscrierea datei, adică: anul, luna şi ziua;
c) O rubrică mai mare pentru a se înscrie în scurt cuprinderea hârtiei;
d) O rubrică pentru înscrierea numărului hârtiei intrate dacă va avea
asemenea număr;
e) O rubrică pentru a se scrie numărul dosarului la care s-a repartizat
hârtia.
II. La eşire (dreapta):
f) O rubrică pentru înscrierea numărului din registrul de eşire şi data
hârtiei eşite;
g) O rubrică mai mare pentru a se înscrie pe scurt cuprinderea hârtiei;
h) O rubrică pentru înscrierea numărului sub care s-a înregistrat la intrare
răspunsul la hârtia eşită;
i) O rubrică pentru observaţiuni.”.
„Registrul de eşire va cuprinde:
a) Rubrica pentru numărul curent sau de ordine;
b) Data hârtiei;
c) Numărul de jurnal sub care s-a înregistrat hârtia la care se referă lucrarea
făcută;
d) Adresa hârtiei eşite;
de intrare a corespondenţei „...înscriind numărul acestui dosar şi pe hârtie.”.
59 Regulamentul pentru punerea în aplicare a legii de înfiinţare şi organizare a Casei Sfintei
Biserici autocefale ortodoxe române, publicat în Monitorul Oficial nr. 210 din 19 decembrie
1910, art. 145: „Hârtiile intrate într-o zi le dă la rezolvat cel mai târziu până în dimineaţa zilei
următoare, iar acelea cari reprezintă urgenţă sau importanţă deosebită le dă imediat după
primire, la rezolvat.”. Regulamentul legii pentru organizarea administraţiunei finanţelor
Statului, publicat în Monitorul Oficial nr. 81 din 13 iulie 1906, art. 6: “Toată corespondenţa
adresată serviciilor din minister, atât petiţiunile, cât şi adresele autorităţilor, se primesc la biroul
registraţiunii generale, care, după ce le trece în registrele respective, le distribuie în aceeaşi zi
chiar birourilor cărora se cuvine.”.
60 Regulamentul pentru punerea în aplicare a legii de înfiinţare şi organizare a Casei Sfintei
Biserici autocefale ortodoxe române, publicat în Monitorul Oficial nr. 210 din 19 decembrie
1910, art. 145: „Hârtiile intrate care se referă la lucrări anterioare, după ce le trece numărul de
răspuns în registrul de intrare, le dă la rezolvat completate cu toate lucrările.”.
61 Regulament pentru administrarea aşezămintelor Brâncoveneşti, publicat în Monitorul
Oficial nr. 240 din 2 februarie 1912, art. 114 şi 115.
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e) Numărul dosarului;
f) Numărul din jurnal sub care s-a înregistrat răspunsul la hârtia eşită.”.
După cum se poate observa, deşi cuprind toate elementele necesare
unei bune evidenţe a documentelor, evidenţa pare să se dubleze inutil în ceea
ce priveşte înregistrarea ieşirilor, o rubricaţie adecvată, de genul celei din zilele
noastre, ar fi putut elimina acel registru special de ieşire.
Constituirea dosarelor, strâns legată de modul cum se făcea înregistrarea
documentelor, era cel mai adesea „pe ani”, indiferent de tipul de an luat în discuţie,
aranjarea filelor în interior fiind dată de ordinea înregistrării62. Foarte rar dosarele
sau registrele puteau să fie alcătuite/completate pe mai mulţi ani63, criteriul fiind
în acest caz încheierea unei acţiuni/operaţiuni ce putea să dureze mai mulţi ani
sau economia de imprimate.
Pentru a se putea lucra cu ele, dosarele şi registrele erau constituite în
volume/mape de câte 10064 sau 250 de file65, uneori fiind preferate cele ce aveau
un format de 21 pe 33 cm.66. Cel puţin pentru anumite tipuri de documente,
se prevede obligativitatea utilizării unei hârtii de calitate superioară67, deşi în
condiţiile risipei de hârtie care a fost constatată la un moment dat, se interzice
„luxul .. în alegerea calităţii hârtiei şi în facerea legăturilor”. În unele situaţii se
62 Regulament asupra serviciului de poliţie la punctele de fruntarie, porturi şi gări, publicat
în Monitorul Oficial din 1 aprilie 1904, Art. 26: “La finele fiecărei săptămâni, toate hârtiile vor fi
cusute la dosarele respective, în ordinea înregistrărei ...”; Circulara Domnului Ministru de interne
nr. 32485 cătră d-nii Prefecţi de judeţe, publicată în Monitorul Oficial nr. 7 din 8 aprilie 1910.
63 Regulament pentru serviciul sanitar de judeţe, publicat în Monitorul Oficial din 12 august
1894, art. 50: „... Acele registre vor servi mai mulţi ani şi se vor reînoi numai după completarea
lor.”; Regulamentul pentru punerea în aplicare a legii de înfiinţare şi organizare a Casei Sfintei
Biserici autocefale ortodoxe române, publicat în Monitorul Oficial nr. 210 din 19 decembrie
1910, art. 146: „...Mapele şi fascicolele se vor forma pentru un an. Pentru acele lucrări însă care
durează mai mult de un an, cum de exemplu: procesele, arendările, construcţiunile şi orice alte
angajări sau însărcinări care nu s-au putut termina în anul în cares-au început, nu se vor forma
alte dosare pentru anii următori şi toate lucrările se vor clasa şi coase la dosarul primitiv, până
când se termină.”.
64 Regulament pentru serviciul veterinar al zonei preventive, publicat în Monitorul Oficial din
11 septembrie 1894, art. 91.
65 Regulament pentru şcoalele secundare, gimnazii, Licee şi şcoli secundare de fete, publicat
în Monitorul Oficial din 26 august 1901, art. 31, p. 2310 : “Matricula este împărţită în volume de
câte 250 pagine fiecare. Ea va fi imprimată pe hârtie solidă, va fi paginată, parafată şi şnuruită
de minister. Pe fiecare an şcolar o şcoală va întrebuinţa atâtea volume de matriculă câte îi vor fi
necesare, ...”; Regulament pentru şcoalele superioare de comerţ, publicat în Monitorul Oficial
din 23 septembrie 1904, art. 20.
66 Regulament pentru ţinerea comptabilităţei în administraţia căilor ferate române şi pentru
justificarea veniturilor şi cheltuielilor către Înalta Curte de Compturi, publicat în Monitorul
Oficial din 26 ianuarie 1901, art. 98; Regulament de administraţia şi exploatarea serviciului
maritim român, publicat în Monitorul Oficial din 25 aprilie 1906, art. 133.
67 Regulament pentru şcoalele secundare, gimnazii, Licee şi şcoli secundare de fete, publicat în
Monitorul Oficial din 26 august 1901, art. 31, p. 2310 : “Matricula ... va fi imprimată pe hârtie
solidă”.
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prevede expres obligaţia anulării filelor albe68, mai ales că păstrarea acestora în
continuare, pe lângă „risipa de hârtie”, a dus la situaţia în care “... dosarele au
un volum îndoit şi întreit mai mare decât cel normal, jumătate din cuprinsul lor
fiind hârtie albă. Aceasta cere şi arhive de două trei ori mai mari şi explică, în
parte, cum cele actuale nu mai sunt îndestulătoare la autorităţile administrative
şi la cele judecătoreşti.”69. Tot ca urmare a acestei risipe de hârtie, se iau măsuri
pentru utilizarea „jumătăţi şi sferturi de coli” pentru scrierea corespondenţei,
precum şi eliminarea unor formule din corespondenţă70.
Dosarele se constituie pe probleme71, în cazul în care acestea sunt prea
voluminoase, se pot constitui mai multe volume72. Dosarele erau cusute73, uneori
treptat74, cei care trebuiau să le întocmească fiind obligaţi de a le constitui până la
o anumită dată. Astfel, conform art. 15 şi 28 din Regulamentul pentru aplicarea
legei corpului de ingineri silvici, publicat în Monitorul Oficial din 21 aprilie
1906, “Până la 15 Februarie al fiecărui an va închide dosarele anului expirat
la 31 Decembrie trecut, cusându-le, numerotându-le şi sigilându-le; cunoscând
68 Regulament pentru şcoalele superioare de comerţ, publicat în Monitorul Oficial din 23
septembrie 1904, art. 20: “... Paginile care vor rămâne neîntrebuinţate din ultimul volum al anului
se vor anula”.
69 Deciziune relativă la formatul hârtiei şi la corespondenţa administraţiilor publice, publicat
în Monitorul Oficial nr. 290 din 28 martie 1910.
70 Ibid. Vezi şi Circulara Domnului Ministru de interne nr. 32485 cătră d-nii Prefecţi de judeţe,
publicată în Monitorul Oficial nr. 7 din 8 aprilie 1910.
71 Regulament pentru şcoalele elementare de comerţ, publicat în Monitorul Oficial din 20 august
1904, art. 138: „... Dosare în regulă pe anii şcolari de corespondenţă, examene şi toate lucrările
făcute în şcoală, clasificate după natura lucrărilor; ...”, iar art. 142: „... se va forma câte un dosar
pentru fiecare categorie de lucrări.”; Regulament pentru organizarea serviciului poliţienesc în
oraşe, publicat în Monitorul Oficial din 14 septembrie 1904, art. 84: „Toate hârtiile ce intră sau
ies din cancelarie vor fi clasate, după natura lor, în dosare deosebite”; Regulamentul de aplicarea
Legii pentru organizarea serviciilor administraţiei centrale a Ministerului de Interne, publicat
în Monitorul Oficial nr. 61 din 20 iunie 1913, Art. 57 „... dosare anuale pe chestiuni sau materii,
divizate în mod sistematic şi lesnicios pentru urmărirea oricărei lucrări.”; Decret-Lege privitor
la organizarea şi funcţionarea “Casei Noastre”, nr. 2767 din 3 iulie 1919, publicat în Monitorul
Oficial nr. 69 din 12 iulie 1919, la art. 60 are prevederi similare.
72 Regulamentul de aplicarea Legii pentru organizarea serviciilor administraţiei centrale a
Ministerului de Interne, publicat în Monitorul Oficial nr. 61 din 20 iunie 1913, Art. 57 „...
Dosarele prea voluminoase vor fi împărţite în suplimente sau volume, păstrându-şi fiecare
numărul lor iniţial.”; Decret-Lege privitor la organizarea şi funcţionarea “Casei Noastre”, nr.
2767 din 3 iulie 1919, publicat în Monitorul Oficial nr. 69 din 12 iulie 1919, art. 60.
73 Regulament pentru aplicarea legei corpului de ingineri silvici, publicat în Monitorul Oficial
din 21 aprilie 1906, art. 15; Regulament pentru atribuţiunile personalului silvic al Eforiei
Spitalelor Civile, nr. 3910, publicat în Monitorul Oficial nr. 263 din 7 martie 1923, art. 19.
74 Regulament asupra serviciului de poliţie la punctele de fruntarie, porturi şi gări, publicat
în Monitorul Oficial din 1 aprilie 1904, Art. 26: “La finele fiecărei săptămâni, toate hârtiile vor
fi cusute la dosarele respective, în ordinea înregistrărei.”; Regulamentul pentru punerea în
aplicare a legii de înfiinţare şi organizare a Casei Sfintei Biserici autocefale ortodoxe române,
publicat în Monitorul Oficial nr. 210 din 19 decembrie 1910, art. 146: „De două ori pe lună
hârtiile se cos la dosare.”.
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că sub niciun motiv nu este îngăduit a întârzia acea operaţiune peste termenul
indicat mai sus”.
Despre coperta dosarelor nu se fac foarte multe menţiuni, dar, din datele
pe care le avem, elementele absolut obligatorii pentru inscripţionarea copertei
erau conţinutul dosarului şi numărul său de ordine din inventar75.
Prevederile referitoare la numerotarea şi certificarea dosarelor şi registrelor
sunt relativ numeroase, fiind întâlnite în 14% dintre actele normative ce au fost
identificate ca având prevederi legate de arhivă.
Cel mai adesea ele se referă la utilizarea obligatorie a unor registre
numerotate, parafate, şnuruite, sigilate şi certificate anterior utilizării lor. Aceste
operaţiuni trebuiau îndeplinite de conducătorul instituţiei respective76, dar,
uneori, aceste operaţiuni erau realizate de către o autoritate judecătorească77 sau
de instituţia ierarhic superioară78, fiind luate măsuri pe această cale împotriva
falsificării registrelor respective.
În cazul instituţiilor din învăţământ, numerotarea, parafarea, şnuruirea
75 Regulament privitor la actele de stare civilă, publicat în Monitorul Oficial nr. 125 din 6
septembrie 1911, art. 39; Regulament pentru înfiinţarea şi administrarea atelierelor de industrie
casnică ale Ministerului Industriei şi Comerţului, publicat în Monitorul Oficial nr. 129 din 11
septembrie 1912, art. 68: „...pe scoarţa dosarelor se va scrie numărul de ordine al lui şi va fi
arătată categoria actelor cuprinse în ele. Numărul de ordine va fi trecut în opis.”
76 Regulament pentru organizarea şi serviciul inferior al grefelor tribunalelor, publicat în
Monitorul Oficial din 26 ianuarie 1895, art. 47: „Toate registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni
vor fi şnuruite, numerotate şi parafate pe fiecare pagină de către preşedintele tribunalului.”;
Lege pentru organizarea comunelor rurale, publicată în Monitorul Oficial din 1 mai 1904, art.
28; Regulament pentru punerea în aplicare a legei Casei de Economie, Credit şi Ajutor a
Corpului Didactic, publicat în Monitorul Oficial din 8 martie 1903, art. 86; Statutul Societăţii
Funcţionarilor Publici, publicat în Monitorul Oficial din 10 aprilie 1905, art. 43; Regulamentul
pentru punerea în aplicare a legii de înfiinţare şi organizare a Casei Sfintei Biserici autocefale
ortodoxe române, publicat în Monitorul Oficial nr. 210 din 19 decembrie 1910, art. 47;
Regulament pentru forma şi modul ţinerii registrelor pentru înscrierea firmelor, publicat în
Monitorul Oficial nr. 62 din 21 iunie 1913, art. 4; Regulament pentru punere în aplicare a legii
agrare pentru Basarabia, nr. 4091 din 6 octombrie 1920, publicat în Monitorul Oficial nr. 166,
din 29 octombrie 1920, art. 14.
77 Regulament pentru punerea în aplicare a legei asupra burselor de comerţ, publicat în
Monitorul Oficial din 31 iulie 1904, art. 87; Regulament de administraţiune şi poliţie minieră
pentru exploatarea petroleului, publicat în Monitorul Oficial din 10 octombrie 1906, art. 76.
78 Regulament pentru serviciul veterinar al zonei preventive, publicat în Monitorul Oficial din 11
septembrie 1894, art. 91; Regulamentul Serviciului portăreilor tribunalelor şi taxelor actelor de
procedură şi de executare, publicat în Monitorul Oficial din 27 martie 1902, art. 75; Regulament
pentru acordarea dreptului de a căuta şi exploata petroleu pe moşiile Eforiei spitalelor civile,
publicat în Monitorul Oficial din 7 iulie 1905, art. 25 şi art. 38; Regulament pentru punere în
aplicare a legii agrare pentru Basarabia, nr. 4091 din 6 octombrie 1920, publicat în Monitorul
Oficial nr. 166, din 29 octombrie 1920, la art. 127 menţionează că hotărârile comisiei centrale se
trec într-un registru special “numerotat, şnuruit şi parafat cu parafa preşedintelui. Registrul va fi
sigilat şi vizat de primul preşedinte al tribunalului Chişinău.”; art. 129 are prevederi similare.
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şi sigilarea matricolelor se realiza adesea de către minister79, în timp ce pentru
celelalte dosare, registre şi condici, aceste operaţiuni erau îndeplinite de către de
către director şi secretar80.
La încheierea unui dosar, operaţiunile de numerotare şi certificare erau,
de asemenea, obligatorii, procesul-verbal ce se încheia pe ultima filă a dosarului
trebuind să facă referire la numărul de file81, cei care semnau certificatul fiind
uneori conducătorii instituţiilor respective sau şefii de compartimente82.
La închiderea registrelor şi condicilor, se încheia un proces-verbal
care menţiona, pe lângă numărul de file ce au fost întrebuinţate, şi numărul de
înregistrări operate83.
Aşa cum se va vedea mai jos, în cazul în care dosarele erau scoase din
arhivă, numerotarea şi certificarea erau absolut obligatorii.
Dintre legile analizate, un număr de 46 au prevederi care se referă la
79 Regulament pentru şcoalele secundare, gimnazii, Licee şi şcoli secundare de fete, publicat
în Monitorul Oficial din 26 august 1901, art. 31; Regulament pentru şcoalele superioare de
comerţ, publicat în Monitorul Oficial din 23 septembrie 1904, art. 20; Regulamentul şcoalelor
profesionale de fete de gradul I, publicat în Monitorul Oficial nr. 55 din 9 iunie 1909, art. 26; Art.
256 extinde obligaţia de numerotare, şnuruire, parafare şi sigilare de către minister asupra tuturor
registrelor şi condicilor întrebuinţate de aceste tipuri de şcoli.
80 Regulament pentru şcoalele superioare de comerţ, publicat în Monitorul Oficial din 23
septembrie 1904, art. 142; Regulamentul şcoalelor comerciale elementare, publicat în Monitorul
Oficial nr. 109 din 14 august 1909, art. 138
81 Decret-Lege privitor la organizarea şi funcţionarea “Casei Noastre”, nr. 2767 din 3 iulie
1919, publicat în Monitorul Oficial nr. 69 din 12 iulie 1919, art. 60: „La sfârşitul fiecărui an
dosarele se parafează şi se sigilează constatându-se pe ultima filă cuprinsul lor de către arhivar.”;
Regulamentul legii pentru organizarea Dobrogei Nouă, publicat în Monitorul Oficial nr. 136
din 20 septembrie 1921, art. 238.
82 Regulament de aplicaţiune al legii pentru introducerea instrucţiunei militare în şcoalele
primare, secundare şi profesionale române de băeţi, publicat în Monitorul Oficial din 13 mai
1906, art. Art. 39: „... la sfârşitul fiecărui an toate dosarele sunt numerotate, parafate, şnuruite şi
sigilate, şi la terminarea numerotaţiei se certifică numărul foilor ce conţine, certificându-se prin
subscrierea registratorului, şi se verifică prin semnare de către directorul cancelariei.”.
83 Regulament asupra serviciului de poliţie la punctele de fruntarie, porturi şi gări, publicat
în Monitorul Oficial din 1 aprilie 1904, art. 24: “La finele anului toate registrele, afară de cel
alfabetic şi de acela pentru înscrierea circulărilor şi instrucţiunilor de serviciu, vor fi încheiate
prin dresare de proces-verbal, de către ofiţerul de poliţie respectiv, care va constata situaţiunea
lor în acel moment.” Iar art. 26 precizează de asemenea că “... la finele anului dosarele vor
fi numerotate şi sigilate ...”; Regulament pentru organizarea serviciului poliţienesc în oraşe,
publicat în Monitorul Oficial din 14 septembrie 1904, art.85: “La finele anului, toate registrele,
afară de cele alfabetice, de registrul pentru circulări şi instrucţiuni de serviciu şi de cazierul
foilor personale, vor fi încheiate prin dresare de proces-verbal de către comandantul corpului,
care va constata situaţiunea lor în acel moment. Dosarele vor fi sigilate şi numerotate spre a
fi păstrate în archiva corpului împreună cu registrele regulat încheiate.”; Regulament pentru
organizarea serviciului interior al tribunalelor, al grefelor lor şi al cancelariei parchetelor, nr.
3714, publicat în Monitorul Oficial nr. 285 din 29 decembrie 1925, art. 78: „... La finele fiecărui
an, preşedintele şi grefierul constată, prin un proces-verbal pe însuş registru, starea lor şi ordonă
depunerea lor în arhivă.”.
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depunerea documentelor la arhivă. Cele mai multe aparţin domeniului justiţiei, 8,
urmate de prevederile din domeniul învăţământului, în număr de 7, administraţie,
5, finanţe-bănci, 5, industrie şi comerţ, 5, în timp ce la polul opus se situează
prevederile legale privind transporturile şi telecomunicaţiile, care pentru perioada
analizată nu fac referiri la depunerea documentelor la arhivă.
În general astfel de prevederi se referă la depunerea documentelor în
arhiva proprie sau în cea a instituţiilor ierarhic superioare84, iar în unele cazuri
se prevede că o parte a documentelor să fie în păstrarea celor ce se ocupau cu
întocmirea lor85. Chiar dacă la prima vedere o astfel de prevedere poate să ne
ducă cu gândul la pierderi de arhivă ca cele din perioada „arhivei la creator”,
totuşi se poate considera că ea este într-un fel şi o prevedere benefică, tocmai
datorită faptului că în anumite cazuri s-au putut păstra numai aceste documente
ale unei instituţii, în timp ce toate celelalte documente au fost distruse.
Nu în toate cazurile se prevăd formalităţile ce trebuiau îndeplinite cu această
ocazie, de cele mai multe ori textul de lege precizând doar „ ... se vor depune la
arhivă ...”. Totuşi, în unele situaţii se prevede ca depunerea documentelor la
arhivă să se facă după ce şeful serviciului respectiv sau conducătorul instituţiei
aprobă acest lucru prin înscrierea pe document a menţiunii „la dosar”86, sau
84 Regulamentul interior al Adunării Deputaţilor, publicat în Monitorul Oficial din 13 februarie
1868, art. 61 şi 101; Regulamentul interior al Senatului, publicat în Monitorul Oficial din 16
decembrie 1893, art. 60 şi 116; Regulamentul Senatului, publicat în Monitorul Oficial nr. 24 din
31 ianuarie 1925, art. 127: “Pentru fiecare şedinţă a Senatului se redactează un îndoit procesverbal ... . Procesul-verbal sumar, îndată ce s-a aprobat de Senat, se subscrie de preşedinte şi de
secretarul care i-a dat citire şi se depune la arhivă.”; Regulamentul pentru punerea în aplicare
a legii judecătoriilor de ocoale din 15 februarie 1908, prin art. 67, prevede ca un exemplar al
actelor notariale încheiate în sediile de judecătorii rurale nereşedinţă de judeţ să se păstreze în
arhiva judecătoriei de ocol. Prin Legea pentru reorganizarea ministerului afacerilor externe,
publicată în Monitorul Oficial din 13 februarie 1894, se iau măsuri, prin intermediul art. 13,
de păstrare a actelor întocmite de reprezentanţele diplomatice ale României: „Corespondenţa
confidenţială între departamentul afacerilor străine şi agenţii săi; raporturile, memoriurile şi
alte documente adresate de aceşti din urmă, în calitatea lor oficială, sunt proprietatea statului
şi se depun în archiva generală a ministerului.”. Lege asupra contabilităţei publice a Statului,
publicată în Monitorul Oficial din 21 martie 1903, art. 147.
85 Ne referim la prevederile referitoare la ţinerea diverselor acte de contabilitate sau de alt fel, pe
care legea le dădea strict în păstrarea unui funcţionar sau serviciu, ce era făcut direct responsabil
de păstrarea şi conservarea lor. De exemplu, Regulament pentru administrarea aşezămintelor
Brâncoveneşti, publicat în Monitorul Oficial nr. 240 din 2 februarie 1912, la art. 120 se prevede
ca ”dosarele formate în fiecare an după un repertoriu aprobat de epitropie, trebuiesc a fi înscrise
într-un registru special numit opisul dosarelor. Acest opis nu este anual, ci el va cuprinde separat,
însă pe ani, toate dosarele aflate în arhivele epitropiei, afară de dosarele cu actele justificative
ale contabilităţii cari vor fi ţinute de serviciul respectiv.”.
86 Regulament pentru administrarea aşezămintelor Brâncoveneşti, publicat în Monitorul
Oficial nr. 240 din 2 februarie 1912, art. 119: „ Este absolut interzis registratorului arhivar a
pune vreo hârtie nelucrată la dosar mai înainte ca epitropia să fi scris asupra ei cuvintele “ la
dosar”; Regulament pentru organizarea serviciului interior al tribunalelor, al grefelor lor şi
al cancelariei parchetelor, sancţionat prin decretul nr. 3714, publicat în Monitorul Oficial nr.
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dă ordinul de a se depune la arhivă. În unele cazuri se prevede existenţa unui
inventar şi/sau a unui proces-verbal la depunerea documentelor la arhivă, dar
astfel de menţiuni sunt extrem de rare. O prevedere de acest fel este făcută prin
intermediul articolului 137 din Regulamentul legii pentru organizarea Dobrogei
Nouă, publicat în Monitorul Oficial nr. 136, din 20 septembrie 1921, în care se
precizează că “După încetarea funcţionării comisiunilor, preşedinţii şi grefierii
lor vor preda cu inventar în regulă, preşedinţilor şi grefierilor tribunalelor în
circumscripţia cărora au funcţionat, atât condicile cu titluri, cât şi toate actele,
registrele, dosarele şi întreaga arhivă a cancelariei lor, iar sigiliile de tuş şi de
ceară le vor remite ministerului de justiţie. Inventarul va fi întocmit în două
exemplare, cari după ce se vor data şi semna, atât de predător, cât şi de primitori
unul se va înainta Ministerului Domeniilor, iar celălalt va rămâne la tribunal în
păstrarea grefierului”87.
Sunt totuşi cazuri în care se precizează obligaţia de a depune unul dintre
exemplarele unor acte în arhiva unor instituţii care trebuiau să deţină un exemplar
al actelor întocmite, pentru buna desfăşurare a activităţii lor. Fie este vorba
despre diverse comisii care au activat temporar, fie despre diversele instituţii care
trebuiau să depună documente la arhiva instituţiilor cărora îi erau subordonate,
fie este vorba despre societăţi care desfăşurau diverse activităţi, statul încercă
prin intermediul legislaţiei să impună păstrarea documentelor întocmite într-o
arhivă, pentru a împiedica pierderea sau deteriorarea lor88.
285 din 29 decembrie 1925, la art. 78 privind atribuţiile impiegaţiilor: “Impiegaţii însărcinaţi
cu transcrierea în registre sunt depozitarii registrelor ce li se încredinţează în tot timpul duratei
însărcinării. La finele fiecărui an, preşedintele şi grefierul constată, prin un proces-verbal pe
însuş registru, starea lor şi ordonă depunerea lor în arhivă”.
87 Prevederi asemănătoare se întâlnesc şi în Regulamentul pentru aplicarea legii organizării
centrale a Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 218 din 30
decembrie 1910, art. 33: „... În principiu, nici o lucrare nu se va libera din arhivă, fără luare de
semnătură şi nici o lucrare nu se va preda arhivii fără o semnătură din partea arhivarilor.” precum
şi în Legea pentru reorganizarea ministerului afacerilor externe, publicată în Monitorul
Oficial din 13 februarie 1894, în care, la art. 12, referitor la atribuţiile serviciului arhivelor,
se menţionează: “ Primirea, restituirea … de dosare şi arhive; procese-verbale pentru aceste
operaţiuni.”.
88 Statutele Societăţii Naţionale de Credit Industrial, publicate în Monitorul Oficial din 23 iunie
1923, la art. 70 se referă la vânzarea prin licitaţie a bunurilor debitorului. Procesul-verbal încheiat
cu această ocazie se va încheia în 3 exemplare, “... din care unul se va depune în arhiva primăriei,
unul la tribunal, ...”; Regulamentul de aplicare al legii pentru reforma agrară din Transilvania,
Banat, Crişana şi Maramureş, nr. 3056, publicat în Monitorul Oficial nr. 79 din 12 iulie 1922, la
art. 108 prevede ca un proces-verbal “... dresat de delegatul cadastrului cu privire la fixarea în
natură a terenului expropriat, ..., se va depune la primăria locală, care este obligată a o ataşa la
dosarul lucrărilor de expropriere din comună. Originalul se va depune la dosarul comisiunii de
ocol de expropriere. După terminarea lucrărilor de executare pe teren, preşedintele comisiunii de
ocol va trimite dosarul întreg judecătoriei de ocol ca autoritate de carte funduară recercând-o pe
aceasta să intabuleze comisiunii de ocol de...” ; Lege pentru instituirea unei Comisii Istorice a
României, publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 20 februarie 1910, la art. 6, lit. d), stabileşte
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Deşi prin Regulamentul din 1872 se prevedea ca ministerele şi autorităţile
dependente de acestea trebuiau să-şi depună documentele la Arhivele Statului,
unele acte normative fac precizări exprese privind obligaţia de a depune anumite
mărturii scrise, şi nu numai, la această instituţie, în scopul păstrării lor permanente.
Legat de depunerea documentelor la Arhivele Statului, o reglementare foarte
importantă considerăm că este Legea pentru organizarea Înaltei Curţi de
Conturi din 29 ianuarie 1895, care stabileşte clar, prin art. 91, genurile de
documente ce nu se elimină (desfiinţează) “ci se vor trimite spre păstrare la
archiva Statului”. În această categorie se încadrează: „a) Conturile de gestiune
şi de execuţie ale administraţiunei generale a finanţelor; b) Conturile de gestiune
ale casierului central, ale casierilor generali de judeţe, ale casierului casei de
depuneri, consemnaţiuni şi economie şi ale casierului dotaţiei oastei; c) Actele
atingătoare de bunuri sechestrate, de consemnaţiuni şi de depozite de tot felul; d)
Procurile, actele de vânzare, ceziuni, delegaţiuni şi transacţiuni; e) Contractele
de împrumuturi; f) Deciziunile şi declaraţiunile curţei de conturi”. În afară de
aceste acte, ce trebuiau obligatoriu depuse la Arhivele Statului, mai puteau fi
depuse şi alte documente de valoare istorico-documentară89.
Regulamentul privitor la depozitarea arhivelor armatei. Organizarea şi
funcţionarea depozitelor regionale de arhivă ale comandamentelor teritoriale.
Organizarea şi funcţionarea depozitului de arhivă al M.A.N. (Obor).
Organizarea şi funcţionarea depozitului de arhivă al M.St.M., serviciul istoric,
din anul 1933, prin articolul 1 stipulează că se vor depune la Arhivele Statului
(Direcţia Generală şi direcţiile regionale), actele vechi până la data de 31.12.1902.
Totodată, prin articolul 4 se precizează genurile de documente care se vor depune,
după împlinirea celor 30 de ani, la Arhivele Statului.
Alte prevederi legale se referă la depunerea la Arhivele Statului numai
a unora dintre documentele create, pentru celelalte documente nefăcându-se
precizarea expresă de depunere la această instituţie. Fie că este vorba despre metruletalon90, despre procesele-verbale încheiate cu ocazia concesionării terenurilor

că aceasta poate “... să primească donaţii de cronici, documente, corespondenţe, tipărituri vechi
şi alte resturi ale trecutului, pe cari le va păstra până la publicarea lor, depunându-le apoi
definitiv în biblioteca Academiei Române.”. Decret de modificările introduse în regulamentul
şcoalelor secundare, publicat în Monitorul Oficial din 31 mai 1906, art. 127: “A doua zi după
terminarea lucrărilor comisiunei, preşedintele depune toate tezele scrise, clasate şi reunite
în dosar, în cancelaria şcoalei secundare a Statului, cea mai veche din oraşul unde s-a ţinut
examenul. ...”.
89 Art. 93: “Curtea va putea excepta de la dispoziţiunile prevăzute în art. 91 de mai sus orice
acte i s-ar părea că prezintă vre un interes istoric sau de orice altă natură.”.
90 Legea pentru adoptarea sistemului metric de măsuri şi greutăţi în România, din 21 septembrie
1864, la art. 5, precizează că: “Un etalon metru după cel prototip al Franţei, timbrat cu marca
ţărei, se va conserva în archiva generală a Statului.”.
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petrolifere91, despre stemele municipiilor şi oraşelor92, despre dosarele de acordare
a drepturilor politice pentru locuitorii Dobrogei sau cei ai Cadrilaterului93, despre
actele de stare civilă ale familiei regale94 sau despre originalele legilor votate în
Parlament95, s-a simţit nevoia de întărire a prevederilor legislaţiei arhivistice în
scopul păstrării în timp a unora dintre cele mai importante mărturii ale istoriei
noastre.
Prevederile referitoare la termenele de păstrare a documentelor sunt
extrem de puţine, doar câteva dintre legi având reglementări exprese în acest
sens. Cele mai multe astfel de precizări sunt întâlnite în actele normative pentru
domeniul finanţe, 11, învăţământului, 8, transporturi şi telecomunicaţii, 5. În
schimb, domenii precum agricultura sau sănătatea nu au prevăzute termene de
păstrare pentru documentele întocmite.
Lipsa acestor prevederi este probabil benefică, dacă luăm în considerare
faptul că puţinele acte normative ce au astfel de prevederi fac referire aproape
exclusiv la distrugerea în totalitate a documentelor create de instituţiile respective,
fără a preciza, în cele mai multe cazuri, categorii de documente care trebuie să fie
păstrate permanent. Trebuie menţionat şi faptul că, în lipsa unor prevederi privind
verificarea de către specialiştii Arhivelor Statului a documentelor ce se doreau
eliminate, în legislaţia arhivistică de până în anul 1925, dublată de inexistenţa la
creatori a unui personal pregătit corespunzător pentru a face departajarea între
documentele cu valoare istorică şi cele nefolositoare după trecerea unui anumit
număr de ani, a putut avea efecte pozitive. Pe de altă parte, datorită lipsei unor
astfel de termene de păstrare pentru documentele de importanţă istorică scăzută a
făcut ca, în momentul în care se acumulau cantităţi mari de arhivă, să se procedeze
la eliminarea lor în bloc, fără discernământ, pentru a se descongestiona depozitele
de arhivă.
Totodată, suntem de părere că precizarea clară de a depune şi/sau a păstra
un exemplar al unui act în arhivă este deosebit de importantă dacă avem în vedere
91 Regulament pentru darea în concesiune a terenurilor petrolifere ale Statului, publicat în
Monitorul Oficial din 9 aprilie 1906, Art. 41.
92 Decret pentru stemele municipiilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 171 din 2 august 1930,
art. 2; Decret pentru stemele oraşelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 186 din 21 august 1930,
art. 2.
93 Regulament privitor la punerea în aplicare a legii pentru acordarea drepturilor politice
locuitorilor din judeţele Constanţa şi Tulcea, publicat în Monitorul Oficial nr. 14 din 16 aprilie
1910, Art. 24; Regulament pentru funcţionarea comisiilor instituite prin art. 6 din Legea de
organizare a Dobrogei Noi pentru stabilirea calităţii de cetăţean român, din 24 mai 1914,
publicat în Monitorul Oficial nr. 40, art. 27.
94 Statutul actele civile ale membrilor familiei Domnitoare, sancţionat cu Decretul 3646 din 30
august 1920, publicat în MO 119 din 2 septembrie 1920, art. 1.
95 Constituţia din 1923 art. 37: “Promulgarea legilor, votate de ambele Adunări, se va face prin
îngrijirea ministerului justiţiei, care va păstra unul din originalele legilor votate, iar al doilea
original se păstrează de Arhivele Statului. ...”.
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că, în lipsa unor indicatoare de termene de păstrare, acest lucru poate echivala,
cel puţin în unele cazuri, cu obligaţia creatorilor sau deţinătorilor respectivi, de
păstrare permanentă a documentelor expres menţionate în actele normative.
Cu excepţia documentelor expres menţionate în legislaţie că trebuie să
se depună la Arhivele Statului, fapt ce le conferă pe această cale un termen de
păstrare permanent, au fost identificate numai cinci acte normative care prevăd
termenul de păstrare permanent pentru anumite tipuri de documente. O primă
menţiune este făcută în Legea pentru organizarea Înaltei Curţi de Conturi din
29 ianuarie 1895, care, la art. 92 precizează documentele ce “nu se vor desfiinţa
şi se vor păstra timp nemărginit”96.
Deosebit de relevantă în privinţa stabilirii unui termen de păstrare
permanent, este şi Legea pentru instituirea unei Comisii Istorice a României,
publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 20 februarie 191097, care prevede, prin
intermediul art. 6, lit. d), ca şi în decizia din 1909, că aceasta poate “să primească
donaţii de cronici, documente, corespondenţe, tipărituri vechi şi alte resturi ale
trecutului, pe cari le va păstra până la publicarea lor, depunându-le apoi definitiv
în biblioteca Academiei române.”.
O altă precizare privind stabilirea termenului de păstrare permanent
pentru un anumit tip de document este cea cuprinsă în art. 53 din Regulamentul
şcolilor secundare, publicat în Monitorul Oficial nr. 36 din 17 mai 1908: “Caietul
clasei se va păstra în cursul anului în arhiva şcoalei, iar dacă va prezenta merite
deosebite va putea fi păstrat după hotărârea conferinţei anuale finale, definitiv
în arhivă.”.
Regulamentul privitor la depozitarea arhivelor armatei. Organizarea şi
funcţionarea depozitelor regionale de arhivă ale comandamentelor teritoriale.
Organizarea şi funcţionarea depozitului de arhivă al M.A.N. (Obor).
Organizarea şi funcţionarea depozitului de arhivă al M.St.M., serviciul istoric,
menţionează, la articolele 1 şi 4, pe lângă genurile de documente care urmează
să fie depuse la Arhivele Statului, şi pe acelea care sunt exceptate de la această
depunere, ele urmând să fie păstrate în continuare de către autorităţile militare.
Astfel, erau păstrate în continuare la Marele Stat Major, Serviciul Istoric, sau la
diverse comandamente şi servicii militare „Actele istorice privitoare la pregătirea
de războiu şi campania 1877-1878, precum şi toate actele şi broşurile referitoare
la acţiunile de războiu săvârşite de fostele unităţi recrutate din teritoriile alipite
... registrul jurnal de operaţii şi registrul istoric ... actele aflate la Serviciul
96 Spre deosebire de articolul precedent care precizează documentele care urmează să fie depuse
la Arhivele Statului, acest articol nu precizează ce se va face cu aceste documente.
97 Articolul 1 menţionează că ea are ca scop “... de a publica în ediţii critice cronicele româneşti
... Va putea publica şi alte izvoare istorice româneşti... din secolul al XIV-lea până la al XVIII-lea
inclusiv”. Conform art. 6, comisia intră în corespondenţă directă cu toate autorităţile din ţară şi cu
instituţiile similare străine (academii, arhive publice şi private, biblioteci, comisii istorice, etc.),
şi „... poate să împrumute spre studiere şi publicare orice manuscrise, documente, tipărituri
vechi, ...”.
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Istoric ... actele şi tot materialul documentar aflat la Muzeul Militar Naţional ...
actele de proprietate ale imobilelor militare ... planurile şi devizele construcţiilor
militare ... actele referitoare la fortificaţiile militare”.
În Regulamentul de funcţionare a şcoalelor de învăţământ industrial
pentru băieţi, din anul 1938, la articolul 288 se prevede ca „În ce priveşte
scriptele din anii trecuţi ... Vor fi păstrate de la înfiinţare: matricolele, cataloagele
trimestriale (speciale), registrele de prezenţă, toate actele referitoare la mersul
material al şcolii (proprietate, clădire, transformările survenite, mersul cultural,
regulamente interne, corpul didactic, societăţile elevilor pentru educaţie morală,
fizică şi profesională, manifestările şcolii în afară, ştatele personale şi registrul
cu ştate de lefuri, actele referitoare la participarea şcolii (elevi şi profesori)
la acţiunile importante ale ţării şi, în sfârşit, orice act, care, după aprecierea
directorului iese din domeniul actelor obişnuite. ... dintre actele Comitetului
şcolar mai vechi de 10 ani vor fi păstrate: registrul de procese-verbale, condica
de lefuri, bugetele şi conturile de gestiuni cu anexele lor”.
În ceea ce priveşte stabilirea termenelor de păstrare temporare, prevederile
sunt ceva mai numeroase. Aşa cum s-a menţionat deja, cele mai multe sunt din
domeniile financiar şi al învăţământului. Cele din domeniul învăţământului fac
referire la tipuri particulare de documente, lucrări de examene sau dosare ale
elevilor, stabilind eliminarea lor după un an, în cazul primei categorii, sau după
încheierea studiilor, în cea de-a doua situaţie98.
Spre deosebire de acestea, legile care au astfel de prevederi din domenii
precum transporturile şi telecomunicaţiile sau industria şi comerţul, sunt mult
mai detaliate, enumerând un număr mult mai mare de documente create care au
clar stabilite termenele de păstrare.
O primă lege care stabileşte termene de păstrare este Codul comercial
publicat în Monitorul Oficial din 10 mai 1887. Art. 30, prevede obligaţia pentru
comercianţi de „... a păstra timp de 10 ani de la cea din urmă viză, registrele
pe care legea le impune a le ţine, precum şi scrisorile şi telegramele primite.
Asemenea sunt datori a păstra cel puţin până la 2 ani, facturile mărfurilor
cumpărate şi introduse în stabilimentele lor.”. Termenul de păstrare stabilit
prin Codul comercial din anul 1938, prin intermediul art. 49, pentru „registrele
obligatorii, corespondenţa primită, precum şi documentele comerciale”, este de
5 ani de la ultima viză. Acelaşi termen este stabilit şi pentru registrele societăţilor
98 Regulament pentru şcoalele secundare, gimnazii, Licee şi şcoli secundare de fete, publicat
în Monitorul Oficial din 26 august 1901, la Art. 127, referitor la examenele pentru elevii pregătiţi
în particular, care trebuiau să dea examenul de absolvire tot la şcoala publică : “A doua zi după
terminarea lucrărilor comisiunii, preşedintele depune toate tezele scrise, clasate şi reunite
în dosar, în cancelaria şcoalei secundare a Statului, cea mai veche din oraşul unde s-a ţinut
examenul. Ele se vor păstra acolo un an, după care se vor arde.”. O prevedere similară şi în art.
127 din Decret de modificările introduse în regulamentul şcoalelor secundare din 31 mai 1906
şi art. 87 din Decret pentru modificarea Regulamentului de administraţie interioară a şcoalelor
primare urbane, Monitorul Oficial nr. 46 din 29 mai 1909.
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lichidate – articolul 343.
Legea telegrafică, telefonică şi poştală din 9 iulie 1892, publicată în
Monitorul Oficial nr. 87 din 19 (31) iulie 1892, la art. 134, modificat prin legea
sancţionată prin decretul 861 din 25 februarie 1900, publicată în Monitorul Oficial
nr. 269 din 1 martie 1900, stabileşte termenele de păstrare pentru documentele
întocmite: “Registrele şi actele de manipulaţiune poştală şi telegrafică, adecă ...
vor fi păstrate în arhivele oficiilor timp de 5 ani. Actele de corespondenţă, adecă
toate dosarele cari conţin corespondenţa oficiului cu direcţiunea generală şi cu
diferite autorităţi din ţară, precum şi Monitoarele oficiale, se vor păstra în timp
de 10 ani.”99.
De asemenea, Legea pentru organizarea Înaltei Curţi de Conturi din
29 ianuarie 1895, prin intermediul art. 90, stabileşte termene de păstrare de 6, 10
şi 30 de ani pentru diversele tipuri de documente întocmite. În plus, la art. 94 se
prevede ca “nici conturi, nici acte atingătoare de ele, nu se vor putea desfiinţa
decât după ce se va constata că au trecut doui ani de la predarea copiei de pe
hotărârea sau declaraţiunea pronunţată asupra contului.”.
Regulament pentru ţinerea comptabilităţei în administraţia căilor ferate
române şi pentru justificarea veniturilor şi cheltuielilor către Înalta Curte de
Compturi, publicat în Monitorul Oficial din 26 ianuarie 1901, precizează la art.
99: “Actele primitive cari servesc a stabili veniturile tarifare, se vor păstra de
administraţiunea căilor ferate 3 ani după finele anului budgetar, afară de biletele
de călătorie cari vor putea fi distruse după verificarea compturilor. Actele
primitive cari servesc la decomptarea lucrărilor de ateliere, acele ce servesc
la stabilirea statelor de prime de economii de combustibil şi de parcurs, se vor
păstra de asemenea numai 3 ani de la finele anului budgetar.”.
Regulament de administraţia şi exploatarea serviciului maritim român,
publicat în Monitorul Oficial din 25 aprilie 1906, la art. 134, referitor la păstrarea
actelor justificative : “Actele privitoare care servesc a stabili veniturile tarifare
se vor păstra de administraţiune 3 ani de la finele anului budgetar afară de
biletele de călătorie care vor putea fi distruse după verificarea conturilor. Actele
ce servesc la stabilitatea statelor de primire de economii de combustibil şi de
parcurs se vor păstra de asemenea numai 3 ani de la finele anului budgetar.”.
99 Aceleaşi termene sunt stabilite şi prin intermediul art. 184 din Legea telegrafică, telefonică şi
poştală din 13 aprilie şi 30 decembrie 1913, publicată în Monitorul Oficial nr. 223 din 5 ianuarie
1914, care stabileşte în plus, la art. 14: „originalele telegramelor, copiilor şi bandelor de semne
se conservă în timp de un an de la data lor, cu toate precauţiunilor necesare din punct de vedere
al secretului; după acest termen, se vor distruge prin încheiere de proces-verbal.”. Acest art. 14 a
fost introdus după ce în anul 1908 România a adoptat Convenţia internaţională radiotelegrafică,
din 21 octombrie 1906, publicată în Monitorul Oficial nr. 60 din 17/30 iunie 1908, care prevede
la art. XXXIV: “Originalele radiotelegramelor şi documentelor privitoare la ele, oprite de
Administraţii sau de exploataţii private, sunt păstrate cel puţin timp de 12 luni, socotite din luna
ce urmează luna depunerii radiotelegramei, cu toată băgarea de seamă trebuitoare în privirea
secretului...”.
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Legea pentru perceperea şi urmărirea veniturilor publice, publicată în
Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1921, la articolul 35 se referă la un procesverbal şi alte acte care se vor păstra în arhiva percepţiei timp de doi ani.
Alte legi care au prevederi referitoare la termene de păstrare pentru diverse
documente, stabilesc ca acestea să fie ţinute timp de 3100, 5101 sau 10 ani102.
6. Operaţiuni arhivistice
Foarte rar răzbat din articolele legilor luate în discuţie prevederile legate
de operaţiunile arhivistice desfăşurate asupra documentelor, fiind vorba în special
despre amintirea în treacăt a necesităţii de a avea o arhivă ordonată sau despre
existenţa unor inventare arhivistice.
Rarele menţiuni despre fondare apar doar în actele normative care
enumeră atribuţiile unor persoane care îndeplineau concomitent mai multe funcţii,
reglementările prevăzând expres necesitatea separării documentelor. Prin art. 58
din Regulamentul pentru serviciul sanitar de judeţe, publicat în Monitorul
Oficial din 12 august 1894, se stabileşte că, deşi “Cancelaria medicului primar
este una şi aceiaşi cu a consiliului de igienă şi de salubritate publică a judeţului”,
„Registrele şi dosarele sunt comune pentru serviciul medicului primar de judeţ
şi acela al consiliului de igienă publică şi de salubritate, cu excepţia registrelor
arătate în art. 14 din regulamentul pentru consiliile de igienă, cari sunt proprii
ale consiliului respectiv, şi cu excepţia dosarelor pentru lucrările medico-legale,
cari sunt speciale ale medicului primar”. De asemenea, Circulara Domnului
Ministru de interne nr. 32485 cătră d-nii Prefecţi de judeţe, publicată în
Monitorul Oficial nr. 7 din 8 aprilie 1910 precizează, referitor la aceasta, “De
aceea, prin circulara de anul trecut, v-am recomandat să îngrijiţi ca notarul să-şi
aibă arhiva sa specială; dacă va fi posibil, să-şi instaleze chiar cancelaria într-o
cameră separată din localul primăriei. Sunt informat, însă, că nu pretutindeni
s-a executat această dispoziţiune. Vă rog, dar, din nou să luaţi măsuri ca dela
1 Aprilie toate lucrările şi registrele notarului să fie absolut separate de ale
primăriei, ţinându-se arhive speciale pentru fiecare serviciu”103.
Precizările despre Ordonarea documentelor sunt cel mai adesea lacunare,
majoritatea actelor normative făcând menţiunea că arhiva trebuie păstrată „în
100 Legea vămilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 189 din 15 august 1942, art. 24
101 Lege asupra impozitului pe lux şi cifra de afaceri , publicată în Monitorul Oficial din 31
decembrie 1932, art. 19; Legea impozitului pe lux şi cifra de afaceri, publicată în Monitorul
Oficial nr. 99 din 30 aprilie 1942, art. 4; Regulamentul nr 27 pentru aplicarea legii vămilor,
publicat în Monitorul Oficial nr. 189 din 15 august 1942, art. 24
102 Legea pentru aşezarea contribuţiunilor directe asupra veniturilor, publicată în Monitorul
Oficial nr. 99 din 30 aprilie 1942, art. 41
103 Şi prin intermediul art. 13 din Regulamentul pentru consiliile de igienă şi de salubritate
publică, publicat în Monitorul Oficial din 7 octombrie 1893, se menţionează că registrele şi
dosarele consiliilor de igienă se vor ţine aparte de ale serviciului sanitar comunal şi judeţean.
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ordine” sau „ordonată”104. Cazurile în care este amintit sistemul de ordonare sunt
extrem de puţine, cel mai adesea fiind vorba despre menţionarea unei ordonări
cronologice a unităţilor arhivistice105. În cazul instituţiilor de învăţământ este
stabilit un sistem de ordonare pe probleme-cronologic106. Într-un singur caz,
pare să fie vorba despre o ordonare cronologică urmată de una geografică sau
alfabetică107.
Inventarierea unităţilor arhivistice se realizează fie periodic fie ocazional.
În foarte multe situaţii inventarele sunt amintite în legătură cu predarea-primirea
arhivei108 sau a întregului patrimoniu al instituţiei109. Astfel, prin Legea pentru
organizarea comunelor rurale, publicată în Monitorul Oficial din 1 mai 1904,
primarul, care “ priveghează la păstrarea archivei, titlurilor şi documentelor
comunei şi îngrijeşte ca aceste acte să nu se piardă sau să nu se înstrăineze din
104 Regulament pentru şcoalele superioare de comerţ, publicat în Monitorul Oficial din 23
septembrie 1904, art. 142; Regulament pentru şcoalele elementare de comerţ, publicat în
Monitorul Oficial din 20 august 1904, art. Art. 110 şi 117; Regulament pentru aplicarea legei
corpului de ingineri silvici, publicat în Monitorul Oficial din 21 aprilie 1906, art. 28, lit. g);
Regulament pentru aplicarea legei brevetelor de invenţiune, publicat în Monitorul Oficial din 21
aprilie 1906, Art. 28.
105 Regulament pentru organizarea serviciului poliţienesc în oraşe, publicat în Monitorul
Oficial din 14 septembrie 1904, Art. 95; Regulamentul Serviciului portăreilor tribunalelor şi
taxelor actelor de procedură şi de executare, publicat în Monitorul Oficial din 27 martie 1902,
Art. 44; Regulament pentru administrarea aşezămintelor Brâncoveneşti, publicat în Monitorul
Oficial nr. 240 din 2 februarie 1912, art. 110, referitor la atribuţiile serviciului registraturii şi
arhivei, menţionează „conservarea acestor dosare în mod sistematic pe ani”.
106 Regulament pentru administraţia interioară a şcoalelor primare urbane, publicat în
Monitorul Oficial nr. 126 din 4 septembrie 1908, art. 47 prevede că dosarele vor fi “rânduite după
natura lucrărilor, pe ani şcolari; de corespondenţă, de cataloage, de situaţiuni şcolare şi tablouri
de clasificare, de declaraţiunile cerute de art. 22 din regulamentul legii şi altele”.
107 Regulamentul pentru aplicarea legii organizării centrale a Ministerului Instrucţiunii şi
Cultelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 218 din 30 decembrie 1910, art. 84: “Arhiva relativă la
lucrările de reparaţii şi mobilier va fi separată de a contabilităţii şi va fi aranjată în dosare clasate
pe ani şi pe şcoli.”.
108 Regulament de aplicare al Legii pentru organizarea autorităţilor administrative
exterioare, dependente de ministerul de interne, şi fixarea circumscripţiilor administrative,
publicat în Monitorul Oficial din 3 noiembrie 1892, art. 65: „Fiecare arhivar de prefectură îşi va
avea inventariul său special pentru toate dosarele şi actele aflate în păstrarea sa; el fiind îndatorat
ca atât la intrarea sa în funcţiune, cât şi la eşire, să primească şi să predea înlocuitorului său,
după aceste inventarii, averea arhivei”; Regulament pentru organizarea şi serviciul inferior
al grefelor tribunalelor, publicat în Monitorul Oficial din 26 ianuarie 1895, art. 32; Regulament
pentru punerea în aplicare a legii judecătoriilor de ocoale, publicat în Monitorul Oficial din
15 februarie 1908, art. 61;
109 Lege pentru organizarea comunelor rurale, publicată în Monitorul Oficial din 1 mai 1904,
art. 85: “Primarul priveghează la păstrarea archivei, titlurilor şi documentelor comunei şi
îngrijeşte ca aceste acte să nu se piardă sau să nu se înstrăineze din arhivă. Un îndoit inventar
de toate aceste acte şi de întreaga avere mobilă şi imobilă a comunei se va face la intrarea în
funcţiune a primarului; acest inventar se va ţine la curent cu toate modificările ce s-ar face în
averea comunei.”.
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arhivă”, era obligat să întocmească.” Un îndoit inventar de toate aceste acte şi
de întreaga avere mobilă şi imobilă a comunei”, încă de la intrarea sa în funcţie.
Inventarul trebuia să fie ţinut la curent „cu toate modificările ce s-ar face în
averea comunei”110.
De multe ori, aşa cum se vede din exemplele citate, aceste inventare se
realizau în dublu exemplar, unul fiind luat de cel care preda arhiva, iar celălalt
de cel care o primea. Aşa cum se va vedea mai jos, există menţiuni şi despre
inventare de documente ce urmează să fie eliminate.
În sistemul justiţiei, în afară de instrumentele specifice de luare în evidenţă,
care se mai utilizează şi astăzi111, şi care ţin loc, pentru dosarele de judecată,
de inventare arhivistice, se mai utilizau diverse alte instrumente de evidenţă a
dosarelor şi registrelor, care permiteau o regăsire rapidă a dosarelor.
Inventarele, aşa cum vedem din diverse acte normative, trebuiau să
cuprindă numărul de ordine, utilizat şi pentru ordonarea unităţilor arhivistice,
numărul de file112, conţinutul dosarelor şi registrelor respective precum şi indicaţii
privind existenţa mai multor volume ale aceluiaşi dosar113.
În cele mai multe cazuri ele par să fie anuale114, dar sunt şi precizări
privind actualizarea lor periodică115. Oricum, în conformitate cu art. 6 din Legea
de modificare a Legii Arhivelor Statului din 1932, instituţiile şi autorităţile
110 Art. 85
111 Este vorba despre registrul general de dosare şi registrul opis alfabetic
112 Regulament pentru înfiinţarea şi administrarea atelierelor de industrie casnică ale
Ministerului Industriei şi Comerţului, publicat în Monitorul Oficial nr. 129 din 11 septembrie
1912, art. 68: „...registrele atelierului vor fi trecute în inventar cu arătarea numărului filelor
fiecăruia... Nr de ordine va fi trecut în opis”; Regulamentul legii pentru organizarea
administraţiunei finanţelor Statului, publicat în Monitorul Oficial nr. 81 din 13 iulie 1906, Art.
74: “Pentru registre, arhivă … se vor forma inventar; dosarele de corespondenţă, numerotate şi
sigilate, se vor trece în inventar cu arătare de numărul filelor ce cuprinde fiecare în parte.”.
113 Regulamentul pentru punerea în aplicare a legii de înfiinţare şi organizare a Casei Sfintei
Biserici autocefale ortodoxe române, publicat în Monitorul Oficial nr. 210 din 19 decembrie
1910, Art. 148: „Toate mapele se vor înscrie într-un opis, în ordine numerică, iar în dreptul
mapelor se vor înscrie fascicolele ce le compun, numerotându-le şi pe ele începând cu No. 1.”.
114 Regulament de administraţie publică pentru serviciul portăreilor şi pentru taxele actelor
de procedură şi de executare, nr. 3716, publicat în Monitorul Oficial nr. 282 din 20 decembrie
1925, art. 99, p. 1129, : “La sfârşitul fiecărui an judecătoresc, şeful de portărei va fi obligat a
forma inventar de toate registrele şi dosarele înfiinţate în cursul anului, încheind proces-verbal
despre aceasta.”.
115 Lege pentru organizarea comunelor rurale, publicată în Monitorul Oficial din 1 mai 1904,
art. 85; Regulament pentru administrarea aşezămintelor Brâncoveneşti, publicat în Monitorul
Oficial nr. 240 din 2 februarie 1912, Art. 120: „Dosarele formate în fiecare an după un repertoriu
aprobat de epitropie, trebuiesc a fi înscrise într-un registru special numit opisul dosarelor.
Acest opis nu este anual, ci el va cuprinde separat, însă pe ani, toate dosarele aflate în arhivele
epitropiei, afară de dosarele cu actele justificative ale contabilităţii cari vor fi ţinute de serviciul
respectiv” iar art. 124: „Un inventar al documentelor epitropiei va trebui să se formeze şi să se
ţină de registratorul arhivar. Acest inventar, numerotat, şnuruit şi parafat de epitropie, va fi ţinut
totdeauna la curent, înscriindu-se într-însul nouile documente dobândite de epitropie.”.
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publice erau obligate să realizeze anual inventarierea documentelor, urmând ca
un exemplar al acestui inventar să fie depus la Direcţia Generală a Arhivelor
Statului sau la direcţia regională în raza căreia îşi desfăşura activitatea.
Regulamentul privitor la depozitarea arhivelor armatei. Organizarea
şi funcţionarea depozitelor regionale de arhivă ale comandamentelor
teritoriale. Organizarea şi funcţionarea depozitului de arhivă al M.A.N.
(Obor). Organizarea şi funcţionarea depozitului de arhivă al M.St.M., serviciul
istoric116 are prevederi referitoare la inventarierea dosarelor şi registrelor în cadrul
articolului 17. Conform acestuia, inventarierea se va realiza într-un registru
inventar general117, în inventarele parţiale pentru fiecare unitate118 precum şi întrun catalog al inventarelor.
Selecţionarea documentelor este şi ea rar precizată în legislaţia
analizată.
Cea mai completă descriere a selecţionării documentelor este cea din
Legea pentru organizarea Înaltei Curţi de Conturi119, unde se precizează
existenţa unei adevărate „comisii de selecţionare a documentelor”. După ce, prin
articolul 90 erau stabilite termenele de păstrare pentru documentele temporare,
iar prin articolele 91 şi 92 erau enumerate categoriile de documente ce urmează
să fie păstrate permanent, prin articolul 94 se prevede ca “Actele ce vor trebui
desfiinţate se vor constata şi deosebi, după natura lor, într-un inventar ce se
va forma sub privegherea grefierului curţei. Acest inventar se va supune curţei,
care, în secţiuni unite, va decide care anume acte au a fi desfiinţate. Un exemplar
de pe acest inventar se va păstra la curtea de conturi, iar un alt exemplar la
ministerul finanţelor.”.
În plus, prin intermediul art. 93, se stipulează dreptul Curţii de Conturi de
a include pe lista documentelor cu termenul de păstrare permanent, ce urmau să fie
depuse la Arhivele Statului, şi alte documente ce „... i s-ar părea că prezintă vre
un interes istoric sau de orice altă natură.”. Coroborarea articolelor 93 şi 94 ne
îndreptăţeşte să considerăm că în această situaţie Curtea funcţiona ca o autentică
comisie de selecţionare a documentelor, hotărând, atât asupra documentelor ce
urmau să fie depuse permanent la Arhivele Statului, cât şi asupra documentelor
ce urmau să fie eliminate.
Atribuţii de selecţionare aveau şi profesorii şcolilor secundare care,
întruniţi în conferinţă, decideau asupra păstrării permanente a unor documente
116 Publicat în Monitorul oficial nr. 156 din 11 iulie 1933.
117 Acesta avea ca rubrici: nr. curent, nr. dosarului, perioada la care se referă, unitatea care l-a
întocmit, cuprinsul, nr. de pagini, nr. şi data raportului cu care a fost trimis, nr. de înregistrare şi
observaţii.
118 Pe lângă rubricile inventarului general, acestea mai cuprindeau o rubrică intitulată: nr. curent
din inventarul general.
119 Publicată în Monitorul Oficial din 29 ianuarie 1895. A se vedea Cap. XI, intitulat DESPRE
DESFIINŢAREA ACTELOR DEPUSE ŞI CARI SE VOR MAI DEPUNE ÎN ARCHIVELE
CURŢEI DE CONTURI
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cu termenul de păstrare temporar120.
Pentru eliminarea documentelor ce nu mai erau necesare, se încheiau
procese-verbale prin care se constată această operaţiune121, iar în unele cazuri, se
menţionează şi existenţa unor inventare ale acestor documente.
După apariţia Legii Arhivelor din anul 1925, având în vedere prevederile
articolului 6 care stipula obligativitatea instituţiilor şi autorităţilor publice de
a solicita avizul din partea Arhivelor Statului pentru a selecţiona documentele,
Arhivele Statului încearcă să rezolve problema distrugerii de documente cu
valoare istorică. Totuşi, acest lucru nu s-a putut realiza pe deplin.
Datele privind folosirea documentelor sunt relativ frecvente în legislaţie,
actele normative stabilind modalităţile prin care se permite accesul celor interesaţi
la documentele create de instituţii. Ca şi în alte situaţii, cele mai numeroase
astfel de prevederi sunt întâlnite în legile referitoare la domenii precum comerţ
şi industrie, 32, justiţia, 28, învăţământul, 25, administraţie, 23, finanţe, 22, dar
şi cultură, 9.
Majoritatea prevederilor sunt legate de eliberarea de copii şi extrase de
pe documentele create şi deţinute de instituţii, dar există şi prevederi referitoare
la darea lor în cercetare, cercetarea administrativă sau chiar organizarea de
expoziţii122 şi elaborarea de publicaţii de specialitate123. Într-un caz este menţionat
şi un Birou de relaţii cu publicul, care îşi desfăşura activitatea în conformitate cu
un regulament propriu124.
120 Regulamentul şcolilor secundare, publicat în Monitorul Oficial nr. 36 din 17 mai 1908, art.
53: “Caietul clasei se va păstra în cursul anului în arhiva şcoalei, iar dacă va prezenta merite
deosebite va putea fi păstrat după hotărârea conferinţei anuale finale, definitiv în arhivă.”.
121 Lege pentru reorganizarea ministerului afacerilor externe, publicată în Monitorul Oficial din
13 februarie 1894, art. 12 se referă la serviciul arhivelor: “Atribuţiunile serviciului archivelor sunt: ...
suprimarea de dosare şi arhive; procese-verbale pentru aceste operaţiuni.”; Legea telegrafică, telefonică
şi poştală, publicată în Monitorul Oficial nr. 12 din 13 aprilie 1913 art. 14: „Originalele telegramelor,
copiilor şi bandelor de semne se conservă în timp de un an de la data lor, cu toate precauţiuniler necesare
din punct de vedere al secretului; după acest termen, se vor distruge prin încheiere de proces-verbal.”.
122 Regulamentul pentru punerea în aplicare a legii de înfiinţare şi organizare a Casei Sfintei
Biserici autocefale ortodoxe române, publicat în Monitorul Oficial nr. 210 din 19 decembrie
1910, la art. 141, referitor la Comisiunea Monumentelor Istorice, prevede că aceasta cuprinde: “c)
Arhiva şi muzeul însărcinat cu păstrarea şi expunerea colecţiilor comisiunii, desenuri, planuri,
fotografii, picturi, aquarele, icoane, sculpturi şi alte obiecte şi resturi de istorie.”.
123 Lege pentru reorganizarea ministerului afacerilor externe, publicată în Monitorul Oficial
din 13 februarie 1894, enumeră la art. 12, printre atribuţiile serviciului archivelor: „... Redactarea
tablelor cronologice şi analitice şi a inventarelor archivelor, a notiţelor şi memoriilor istorice
pentru serviciile ministerului; ... alcătuirea cartelor şi redactarea notiţelor geografice pentru
diferitele servicii ale ministerului.”; Regulamentul Muzeului Naţional de Istorie Naturală din
Bucureşti, nr. 3165, publicat în Monitorul Oficial nr. 261 din 26 noiembrie 1925, la art. 24, lit.
h, referitor la atribuţiile directorului: : “Redactează publicaţiunile ştiinţifice ale muzeului ... . În
acest scop ... se va publica un buletin al muzeului de Istorie naturală, cataloagele rezonate ale
colecţiunilor şi o arhivă specială pentru studiile şi cercetările asupra ţării şi poporului român;”.
124 Regulamentul pentru aplicarea legii organizării centrale a Ministerului Instrucţiunii şi
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În general acest acces este permis în funcţie de natura documentelor
respective, publice125, private126 sau secrete. În cazul documentelor publice, accesul
este permis tuturor, în timp ce pentru cele private sau secrete, reglementările prevăd
îndeplinirea anumitor formalităţi sau chiar interdicţia de a se da în cercetare sau
de a se elibera copii şi extrase, altor persoane decât celor îndreptăţite.
Eliberarea de copii şi extrase se realizează, în general, în mod gratuit
şi liber127, fiind considerată o obligaţie a celor care păstrau actele respective128.
Există totuşi unele situaţii în care actele sunt considerate secrete, motiv pentru
care nu este permis accesul cetăţenilor la acestea, fie doar pentru o anumită

Cultelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 218 din 30 decembrie 1910, la art. 33: „ ... Acest serviciu
se compune din cinci secţiuni sau birouri şi anume: I. Biroul informaţiunilor. ... Informaţiunile
vor fi date cu ajutorul arhivei, care va suspenda lucrările sale odată pe zi pentru acest scop.
Ora şi modul cum se vor da informaţiunile se vor stabili printr-un regulament intern special al
serviciului.”.
125 Lege asupra înscrierii firmelor, publicată în Monitorul Oficial din 18 martie 1884, la art.
19: “Registrul firmelor se va conserva la grefa tribunalului şi e public. Fiecare poate cere de
la grefierul tribunalului a vedea registrul firmelor, precum şi a i se da copii după înscrierile din
registru.”; Lege pentru constatarea şi perceperea contribuţiilor directe, publicată în Monitorul
Oficial din 10 martie 1882, art. 51: “... Rolurile şi matricolele sunt acte publice. Veri-cine poate
cere copii sau extracte de pe ele.”. Lege pentru constatarea şi perceperea contribuţiunilor
directe, publicată în Monitorul Oficial nr. 40 din 21 mai 1905, la Art. 41 şi art. 51 are prevederi
similare. Totuşi, prin Legea pentru unificarea contribuţiunilor directe şi pentru înfiinţarea
impozitului pe venitul global din 23 februarie 1923, matricolele nu mai sunt considerate acte
publice.
126 Lege pentru unificarea contribuţiunilor directe şi pentru înfiinţarea impozitului pe venitul
global, nr. 661, publicată în Monitorul Oficial nr. 253 din 23 februarie 1923, art. 103: “Matricolele
în cari se vor înscri veniturile şi contribuţiunile vor fi întocmite pe comune şi suburbii în comunele
urbane şi pe comune, sate şi cătune în cele rurale. ... Matricolele nu sunt acte publice. Ele vor
fi păstrate sub cheie şi nu se va libera copie de pe ele decât direct contribuabilului interesat.”;
Art. 104 : “Rolurile pentru împlinirea contribuţiunilor se formează de către agenţii fiscului după
matricole. ... Rolurile sunt acte publice. Certificate de pe cuprinsul lor se pot libera, la cerere,
interesaţilor, pe timbrul legal.”
127 Legea electorală, publicată în Monitorul Oficial din 9 iunie 1884, art. 50: “Listele alegătorilor
stau pururea deschise în cancelariile primăriilor în tot timpul hotărât pentru reclamaţiuni,
pentru ca oricine să le poată consulta şi scoate copii de pe ele.”; Legea întocmirii, revizuirii şi
permanenţei listelor electorale, publicată în Monitorul Oficial nr. 258 din 18 februarie 1907, art.
29: “Grefele tribunalelor şi ale Curţilor de apel sunt datoare a da tuturor acelora cari vor cere
certificat ... . Administratorii financiari sunt de asemenea datori a libera alegătorilor copii sau
certificate de pe rolurile de contribuţie.”. Regulamentul pentru serviciul actelor stării civile,
publicat în Monitorul Oficial din 3 decembrie 1866, la art. 17 stabileşte preţurile pentru extrasele
eliberate după actele de stare civilă.
128 Regulament privitor la actele de stare civilă, publicat în Monitorul Oficial nr. 125 din 6
septembrie 1911, art. 51: „Ofiţerul stării civile care va refuza liberarea extractelor din registre
va fi revocat şi pedepsit conform art. 147 din codul penal.”.
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perioadă de timp129, fie acest lucru nu era deloc permis130.
Evidenţa solicitărilor adresate de cetăţeni se realizează în unele instituţii
prin intermediul registrelor speciale „de petiţiuni” care descriu, cronologic şi
alfabetic, toate cererile adresate instituţiei respective131.
Pentru copiile eliberate, reglementările legale prevăd în mod expres
obligativitatea semnării lor de către persoanele îndreptăţite, în caz contrar ele
nefiind valabile132. În cazul în care, pentru a se proba o anumită situaţie, erau
depuse documente originale, acestea trebuiau să fie restituite, în locul lor fiind
păstrate copii certificate133. Ca şi în cazul prevederilor din Regulamentul pentru
129 Lege pentru organizarea comunelor rurale, publicată în Monitorul Oficial din 1 mai 1904,
la art. 28: “Orice locuitor are dreptul să ceară copii totale sau parţiale de procesele-verbale
ale consiliului comunal sau sfatului sătesc, de pe budgete şi compturile comunei, cu rezerva
dispoziţiunilor prescrise la art. 28.” (acesta stabilea ca deliberările privitoare la afacerile
litigioase să se ţină secrete până la terminarea proceselor). Regulament pentru aplicarea legei
brevetelor de invenţiune, publicat în Monitorul Oficial din 21 aprilie 1906, la art. 40 stabileşte o
perioadă de trei luni de la data depunerii brevetelor, înainte ca acestea să devină publice şi să se
poată elibera copii după ele.
130 Regulament pentru aplicarea legei brevetelor de invenţiune, publicat în Monitorul Oficial
din 21 aprilie 1906, art. 64.
131 Regulament de aplicare al Legii pentru organizarea autorităţilor administrative exterioare,
dependente de ministerul de interne, şi fixarea circumscripţiilor administrative, publicat în
Monitorul Oficial din 3 noiembrie 1892, art. 54: „Pentru petiţiuni se va ţine 2 registre: unul
cronologic, în care petiţiunile sunt înregistrate în ordinea primirilor, şi celălalt alfabetic,
trecându-se petiţionarii după numele de familie.”; Aceeaşi prevedere se regăseşte şi în art. 47
din Regulamentul de aplicarea Legii pentru organizarea serviciilor administraţiei centrale a
Ministerului de Interne, publicat în Monitorul Oficial nr. 61 din 20 iunie 1913.
132 Regulament pentru aplicarea legei brevetelor de invenţiune, publicat în Monitorul Oficial
din 21 aprilie 1906, art. 33: “Toate copiile scoase de serviciul industriei şi al brevetelor vor fi
certificate conforme de funcţionarul care le-a scos şi iscălit de şeful serviciului sau de delegatul
său. Toate paginile copiilor vor purta sigiliul serviciului industriei şi al brevetelor.”; Regulamentul
legii pentru organizarea administraţiunei finanţelor Statului, publicat în Monitorul Oficial nr.
81 din 13 iulie 1906, art. 7: “Corespondenţa fiecărui serviciu, se semnează de directorul sau şeful
de serviciu respectiv. Tot ei liberează diversele copii sau certificate ce s-ar cere de particulari ...”;
Statutele casei rurale, publicate în Monitorul Oficial nr. 37 din 18 mai 1908, art. 101: “Copiile sau
extractele de pe aceste deciziuni ce s-ar produce înaintea justiţiei sau înaintea vreunei autorităţi
publice se atestă de preşedintele consiliului de administraţie sau de membrul care îi ţine locul.”;
Decret de modificările introduse în regulamentul şcoalelor secundare (licee, gimnazii, şi şcoli
secundare de fete gradul I şi II), publicat în Monitorul Oficial nr. 54 din 7 iunie 1909, art. 193:
„ ... Secretarul ... sub nici un cuvânt el nu poate elibera adrese, certificate şcolare, situaţii, foi
matricolare, etc., semnate numai de dânsul. Abaterea dela această dispoziţiune se va pedepsi, iar
actele cari nu poartă semnătura directorului, sunt nule de drept.”; Statutele Societăţii Naţionale
de Credit Industrial, publicate în Monitorul Oficial din 23 iunie 1923, art. 82: “Deliberaţiunile
consiliului de administraţie se vor înscrie într-un registru special ţinut la sediul societăţii. Copii
sau extrase depe aceste procese-verbale se vor putea libera, contrasemnându-se de preşedinte
sau de înlocuitorul său.”.
133 Regulament pentru funcţionarea comisiilor instituite prin art. 6 din Legea de organizare
a Dobrogei Noi pentru stabilirea calităţii de cetăţean român, publicat în Monitorul Oficial nr.
40 din 24 mai 1914, art. 28: „Locuitorii ce vor voi să-şi ia înapoi actele ce au prezentat, se vor
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legalizarea actelor vechi de la Arhivelor Statului, prin care Arhivele Statului
puteau să legalizeze copii după documentele ce li se prezentau, unele instituţii
aveau obligaţia să certifice copiile făcute de către particulari cu ocazia consultării
documentelor din arhiva proprie134 sau să legalizeze actele ce li se prezentau în
acest scop135. Aprobarea şefului pentru eliberarea de copii este absolut obligatorie
în unele reglementări legale, arhivarilor fiindu-le strict interzis să elibereze orice
fel de copie fără a primi aprobarea celor în drept136.
Cercetarea documentelor, aşa cum este ea prevăzută în majoritatea
legilor judecătoreşti, nu este permisă tuturor persoanelor, fiind rezervată
numai părţilor interesate, mandatarilor şi avocaţilor acestora. Pentru unele
reglementări, se precizează clar faptul că studierea dosarele se va efectua în
cancelariile judecătoriilor, în orele fixate pentru aceasta, fiind luate şi măsurile
pentru asigurarea unor condiţii adecvate de studiu137. De asemenea, accesul
adresa preşedinţilor comisiunilor sau Arhivei Statului, care le vor putea libera după ce partea
va lăsa copii de pe acte pe hârtie simplă, certificate în regulă pentru conformitate şi investite cu
sigiliul de grefierul comisiunii sau de funcţionarul în drept al Arhivei Statului.”.
134 Regulament pentru aplicarea legei brevetelor de invenţiune, publicat în Monitorul Oficial
din 21 aprilie 1906, Art. 32: „Oricine va putea scoate copii de pe memoriile descriptive sau
desemnurile depuse, sub supravegherea funcţionarului delegat şi servindu-se numai de creion şi
hârtie ordinară.”. Art. 33: „... Copiile făcute de interesaţi vor putea, după ce vor fi colaţionate,
să fie certificate conforme şi ştampilate (sigilate) întocmai ca cele de mai sus.”.
135 Legea asupra autentificării actelor, publicată în Monitorul Oficial din 1 septembrie 1886, la
art. 24-29 are prevederi referitoare la legalizarea actelor sub semnătură privată, iar la art. 31 are
prevederi referitoare la legalizarea de copii, fiind prevăzută păstrarea unei copii-martor.
136 Regulament pentru serviciul casei de depuneri şi consemnaţiuni, publicat în Monitorul
Oficial din 8 august 1876, art. 122: “Registratorul şi archivarul, sunt responsabili de lipsa
oricărei hârtii sau dosar. Fără resoluţiunea înscrisă a directorului sau sub-directorului, ei nu
pot libera sau permite a se scoate vreo copie după hârtiele direcţiunei, nici de către impiegaţii
ei, nici de particulari.”; Regulament pentru serviciul exterior al ministerului justiţiei, publicat
în Monitorul Oficial din 9 martie 1882, art. 19: „ Arhivarii ... nu vor permite a se scoate veri-o
copie fie de impiegaţi sau particulari fără ordin în scris al secretarului general.”; Lege pentru
organizarea Înaltei Curţi de Conturi, publicată în Monitorul Oficial din 29 ianuarie 1895, la art.
42, precizează: “Grefierul, după cererile părţilor interesate, şi în urma aprobărei preşedintelui,
liberează copii, certificate sau extracte de pe actele emanate de la curte sau aflate în arhive
şi în depozite”; Regulament pentru administrarea aşezămintelor Brâncoveneşti, publicat în
Monitorul Oficial nr. 240 din 2 februarie 1912, art. 122: „ Registratorul arhivar ... nu poate
libera sau permite a se scoate vreo copie după actele, documentele sau de pe hârtiile epitropiei,
nici de către impiegaţii ei, nici de particulari.”; Regulament pentru aplicarea legii Consiliului
Superior al Apărării Ţării, sancţionat prin decretul nr. 2452, publicat în Monitorul Oficial nr.
203 din 17 septembrie 1924, prevede la art. 31: “Arhiva Consiliului Superior al Apărării Ţării se
păstrează la Marele Stat-Major de secretariatul consiliului. Toate actele din această arhivă au un
caracter strict secret. Nu se poate elibera din arhivă acte originale sau copii, decât cu aprobarea
preşedintelui consiliului .” (care era Preşedintele Consiliului de Miniştri n.a.).
137 Regulament pentru organizarea serviciului interior al tribunalelor şi al grefelor şi
cancelariilor parchetelor tribunalelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 48 din 31 mai 1909, art.
103: “În fiecare arhivă va fi o masă pentru studiul dosarelor. Dosarele nu pot fi încredinţate spre
examinare decât părţilor interesate şi avocaţilor, şi numai în orele dela 10 dimineaţa, până la
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la consultarea documentelor de arhivă, ca şi în cazul eliberării de copii după
documentele din arhivă, este condiţionat în unele cazuri de obţinerea unei
autorizaţii exprese din partea conducerii instituţiei respective138. În ceea ce
priveşte gradul de acces, acesta este în general liber, existând uneori aceleaşi
restricţii ca şi în cazul eliberării de copii, fie în scopul de a proteja interesele unor
persoane, fie pe cele ale Statului 139. Consultarea documentelor se realizează în
prezenţa unui funcţionar140, fiind necesar chiar eliberarea unui regulament pentru
darea în cercetare a documentelor141.
Rezolvarea lucrărilor administrative, se realizează, aşa cum se poate
surprinde din anumite reglementări, prin împrumutarea dosarelor şi registrelor
diverselor instituţii142. În general, astfel de prevederi sunt dublate, ca şi în cazurile
12 şi dela 3 până la 5 p.m.”. Art. 104: “Afară de părţi şi avocaţi nici o altă persoană nu poate
avea intrarea în arhiva tribunalului.”. Regulament pentru organizarea serviciului interior al
tribunalelor, al grefelor lor şi al cancelariei parchetelor, nr. 3714, publicat în Monitorul Oficial
nr. 285 din 29 decembrie 1925, are prevederi similare la art. 70-71.
138 Regulament de aplicaţiune al legii pentru introducerea instrucţiunei militare în şcoalele
primare, secundare şi profesionale române de băeţi, publicat în Monitorul Oficial din 13 mai
1906, art. 39: “ Nici un dosar nu se poate da spre cercetare persoanelor particulare şi în toate
cazurile, numai prin consimţământul directorului cancelariei, care va supune în acest moment
cazurile inspectorului militar general şcolar, şi în lipsa acestuia, ajutorului său care, apreciind
cazul consultărei, va da sau nu permisiune de consultarea dosarelor.”.
139 Regulament pentru aplicarea legei brevetelor de invenţiune, publicat în Monitorul
Oficial din 21 aprilie 1906, art. 64: “Brevetele cari cad sub art. 36 din lege şi 62 din prezentul
regulament, şi cari sunt oprite pe seama ministerului de războiu, nu vor fi nici transcrise în
registrul special, nici publicate şi nici nu se vor comunica nimănui. Dosarele lor, împreună cu
descrierile, desemnurile, modelele sau probele originale ce le sunt anexate, vor fi ţinute în casa
de fier şi trecute într-un registru aparte, ţinut secret în acelaşi mod şi după aceleaşi reguli. Pentru
brevetele referitoare la art. 37 din lege şi 63 din prezentul regulament, oprite pe seama Statului,
nu se vor comunica nimănui brevetarea, nici memoriile descriptive, desenurile, modelele sau
probele acelor invenţiuni. Dosarele lor vor fi ţinute secret în casa de fier cu acelea rezervate
ministerului de războiu.”; Lege pentru organizarea corpului de advocaţi, publicată în Monitorul
Oficial din 12 martie 1907, art. 62: “Actele instrucţiunei în materie disciplinară, vor fi secrete ...
Nu se va putea libera copii de cât de pe sentinţe definitive, prin care s-a pronunţat interdicţiunea
de a profesa.”.
140 Regulamentul legii pentru organizarea Dobrogei Nouă, publicat în Monitorul Oficial nr.
136 din 20 septembrie 1921, art. 239 “registrele şi dosarele vor putea fi consultate de către părţi
şi advocaţii sau procuratorii lor numai în localul cancelariei comisiunii, în prezenţa grefierului.
141 Regulamentul pentru aplicarea legii organizării centrale a Ministerului Instrucţiunii şi
Cultelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 218 din 30 decembrie 1910, la art. 33, referitor la biroul
arhivei: „Darea lucrărilor la birou şi primirea hârtiilor lucrate, spre păstrare, se va face după
un regulament special intern al arhivei. În principiu, nici o lucrare nu se va libera din arhivă,
fără luare de semnătură şi nici o lucrare nu se va preda arhivii fără o semnătură din partea
arhivarilor.”.
142 Deciziune pentru Comisia Istorică a României, publicat în Monitorul Oficial nr. 41 din 23
mai 1909, la art. 6 stabileşte că “Instituţiile statului ( arhive, muzee, biblioteci...) sunt obligate
a împrumuta comisiunii istorice, spre studiere şi publicare, manuscrise, documente, tipărituri
vechi, ...”; Regulamentul Senatului, publicat în Monitorul Oficial nr. 24 din 31 ianuarie 1925,

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

321
de eliberare de copii, de prevederi exprese privind răspunderea civilă şi penală
pe care o au arhivarii (sau alţi păstrători de documente) în calitate de „depozitari
de acte publice”, fapt pentru care sunt pe deplin răspunzători de pierderea sau
înstrăinarea documentelor avute în păstrare143. În cazurile expres stabilite de
lege, instituţiile erau obligate de a pune la dispoziţia instanţelor judecătoreşti
documentele ce le deţineau, sub ameninţarea de constrângere corporală, păstrând
la dosar o copie „verificată şi adeverită”144. Pentru a se asigura împotriva pierderii,
deteriorării sau chiar a falsificării documentelor, unele instituţii au prevăzut în
mod clar obligaţia de a se împrumuta dosarele şi registrele numai cu autorizarea
conducătorului compartimentului sau instituţiei respective145, stabilind clar, în
unele cazuri, că acestea trebuie să fie predat pe luare de semnătură, numerotat,
sigilat şi parafat146. Majoritatea actelor normative privind învăţământul sunt
categorice în a interzice scoaterea cataloagelor din localul şcolii147. Uneori, în
legătură cu scoaterea unităţilor arhivistice din interiorul depozitelor, sunt amintite
art. 93: “Fiecare senator are dreptul de a cere dela autorităţi, prin petiţiune scrisă adresată
preşedintelui, orice acte sau dosare. Actele ori dosarele primite, după ce s-a luat cunoştinţă de
dânsele, se înapoiază autorităţilor prin ministerul respectiv.”.
143 Regulament pentru serviciul casei de depuneri şi consemnaţiuni, publicat în Monitorul
Oficial din 8 august 1876, art. 122.
144 Codul de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial din 11 noiembrie 1864, art. 454457. În cazul registrelor de stare civilă, era una dintre cele două situaţii în care registrele respective
puteau să fie scoase din localul primăriilor. Dacă acestea erau din acelaşi an cu cererea instanţei,
conform art. 22 din Regulamentul privitor la actele de stare civilă, publicat în Monitorul Oficial
nr. 125 din 6 septembrie 1911, după încheierea unui proces-verbal care constata, după ultima
înregistrare, numărul actelor trecute şi starea registrului, trebuia deschis un nou registru.
145 Regulamentul Arsenalului Marinei Militare, nr. 2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 129
din 11 septembrie 1911, art. 96: “Arhivarul ... Nu are voie a elibera nici un act din arhivă fără
autorizaţia specială a subdirectorului.”;
Regulament pentru administrarea aşezămintelor Brâncoveneşti, publicat în Monitorul Oficial
nr. 240 din 2 februarie 1912, art. 123: „Eşirea din cancelarie a vreunui dosar nu poate avea loc
decât în urma unei încuviinţări scrisă a epitropiei. În asemenea caz el se va remite totdeauna
numerotat, sigilat şi parafat, sub luare de adeverinţă. Arhivarul îngrijeşte a i se înapoia.”.
146 Regulament pentru serviciul casei de depuneri şi consemnaţiuni, publicat în Monitorul
Oficial din 8 august 1876, art. 120: “Când directorul autoriză eşirea vre-unui dosar din cancelarie,
archivarul îl remite totdeauna numerotat, sigilat şi parafat, sub luare de adeverinţă. El îngrijeşte
a i se înainta.”; Regulament pentru organizarea serviciului interior al Curţilor de Apel şi al
grefelor şi cancelariilor parchetelor Curţilor de Apel, publicat în Monitorul Oficial nr. 48 din
31 mai 1909, art. 77: “Orice dosar al Curţii ce se trimite vre-unei autorităţi, va fi şnuruit, sigilat
şi numerotat, constatându-se de arhivar toată această operaţie printr-o notă făcută de dânsul pe
ultima pagină a dosarului.”; Regulament pentru administrarea aşezămintelor Brâncoveneşti,
publicat în Monitorul Oficial nr. 240 din 2 februarie 1912, la art. 123 are prevederi similare.
147 Decret de modificări şi dispoziţiuni noui introduse în regulamentul şcoalelor profesionale
de fete din 9 mai 1904, publicat în Monitorul Oficial din 3 august 1906, art. 33: “Toate cataloagele
se vor păstra în arhiva şcoalei şi nu pot fi luate, sub nici un cuvânt, din localul şcolii.”;
Regulamentul şcolilor secundare, publicat în Monitorul Oficial nr. 36 din 17 mai 1908, la art.
38 şi Decret pentru modificările introduse în regulamentul şcoalelor superioare de comerţ,
publicat în Monitorul Oficial nr. 214 din 30 decembrie 1908, la art 27, au prevederi similare.
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şi diverse instrumente de evidenţă148.
Numărul mare de acte normative care au prevederi legate de arhivă ne
face să credem că, în condiţiile inexistenţei, pentru cea mai mare parte a perioadei
avute în discuţie, a unor reglementări legale elaborate de Arhivele Statului
care să reglementeze, pentru creatorii de documente, evidenţa, inventarierea,
selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor pe care le-au elaborat sau se
aflau în păstrarea lor, instituţiile din diverse domenii de activitate au reuşit să-şi
creeze propriile reguli în domeniul arhivelor.
În general aceste prevederi sunt parţiale, neacoperind, în marea lor
majoritate întreaga problematică legată de arhive. Totuşi, dacă avem în vedere
faptul că numeroase instituţii au reuşit să-şi păstreze documentele, pe care ulterior
le-au depus la Arhivele Statului, putem spune că reglementările legale privind
arhivele, deşi parţiale, au avut rolul de a ajuta la transmiterea către urmaşi a unei
cantităţi mari de documente istorice.
Dacă avem în vedere legislaţia proprie Arhivelor Statului, putem observa
cum prevederile legale se îmbunătăţesc treptat, prin adăugarea unor atribuţii
noi, menite să ajute instituţia arhivelor să controleze cât mai bine constituirea
arhivelor la creatori, păstrarea şi conservarea documentelor cu valoare istorică.
Deşi iniţial atribuţiile Arhivelor Statului, în ceea ce priveşte arhivele
instituţiilor şi autorităţilor publice, se refereau exclusiv la preluarea documentelor
care nu mai sunt „trebuincioase serviciului ministerelor sau dregătoriilor
dependinte de minister”149, prin Legea pentru organizarea Arhivelor Statului
din anul 1925, se prevede ca această depunere să fie făcută după 30 de ani de la
întocmirea documentelor respective150. Prin acelaşi articol 6 al legii din 1925,
instituţiile creatoare sau deţinătoare de arhivă sunt obligate să solicite de la
Arhivele Statului autorizarea de distrugere a documentelor care nu le mai sunt
folositoare, după trecerea celor 30 de ani. Chiar dacă se consideră că această
prevedere nu a reuşit să oprească distrugerea de documente, totuşi, prin aplicarea
sa, chiar şi parţială, s-a reuşit să fie oprite de la distrugere o serie de documente
importante pentru istoria naţională sau locală.
Prevederile legii din 1925 au fost completate şi îmbunătăţite 7 ani mai
târziu, când, prin Legea nr. 64 din 5 Aprilie 1932 pentru modificarea unor
148 Regulamentul pentru punerea în aplicare a legii de înfiinţare şi organizare a Casei Sfintei
Biserici autocefale ortodoxe române, publicat în Monitorul Oficial nr. 210 din 19 decembrie
1910, la art. 150: „Fascicolele sau lucrările date la birou, se vor da cu un registru în care cel
ce le-a cerut va semna de primire, fiind obligat ca cel mai târziu în 3 zile, să-l restituie arhivei,
care va semna de primire în acelaş registru.”; Regulamentul pentru organizarea serviciului
interior al Curţilor de Apel şi al grefelor şi cancelariilor parchetelor Curţilor de Apel, publicat
în Monitorul Oficial nr. 48 din 31 mai 1909, la art. 64, lit. e, aminteşte un registru „în care va
însemna zi cu zi toate dosarele ce se vor trimite portăreilor” iar la art. 68, la lit. e, aminteşte un
alt registru “pentru eliberarea certificatelor relative la constatarea facerii apelurilor”.
149 Art. 1 din Regulamentul pentru organizarea Serviciului Arhivelor, din 4 martie 1869.
150 Art. 6
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dispoziţiuni din legea pentru organizarea Arhivelor Statului, prin modificarea
articolului 8, se impune obligaţia pentru autorităţile civile, bisericeşti şi militare
ale statului, judeţelor sau comunelor, de a întocmi inventare de „toate dosarele
ce s-au format în cursul anului precedent”, în dublu exemplar, unul dintre aceste
exemplare urmând a se va înainta direcţiei Arhivelor Statului, în circumscripţia
căreia se află autoritatea respectivă. Prevederea, după cum se poate observa, este
foarte importantă, prin faptul că instituie o monitorizare din partea instituţiei
arhivelor în ceea ce priveşte dosarele create de diversele autorităţi, reprezentând
totodată şi un mijloc de control în ceea ce priveşte păstrarea documentelor,
reprezentanţii Arhivelor Statului având posibilitatea de a controla, după trecerea
celor 30 de ani dacă dosarele respective mai erau păstrate în arhiva instituţiei.
Având în vedere că pregătirea personalului care deservea arhivele
diverselor instituţii şi autorităţi publice şi particulare era deosebit de importantă,
putând influenţa calitatea arhivelor păstrate, Arhivele Statului încearcă să rezolve
această problemă prin organizarea unor cursuri speciale pentru aceştia.
Ultimul act normativ care îmbunătăţeşte atribuţii Arhivelor Statului, în
ceea ce priveşte crearea şi păstrarea documentelor de către instituţii, Hotărârea
Consiliului de Miniştri nr. 472/1951 privitoare la atribuţiunile şi normele de
funcţionare ale Direcţiunii Arhivelor Statului, adaugă competenţa de a îndruma
şi controla organizarea şi conservarea materialului arhivistic al instituţiilor şi
întreprinderilor, concomitent cu elaborarea unor norme şi instrucţiuni obligatorii
pentru acestea.
În timp ce unele dintre actele normative referitoare la arhivele diverselor
instituţii şi autorităţi publice sunt destul de detaliate în descrierea operaţiunilor
ce trebuiau îndeplinite în legătură cu arhiva, altele prevederile legate de arhivă
sunt lacunare, cel mai adesea fiind amintite doar tipuri de documente ce trebuie
întocmite de diversele instituţii.
Totuşi, privind în ansamblu legislaţia românească din perioada 18721951 putem să spunem că a existat o preocupare constantă la nivelul diverselor
autorităţi şi instituţii publice de a rezolva problemele ridicare de păstrarea şi
conservarea în bune condiţii a documentelor.
Prevederile legislative menţionate pe parcursul lucrării se referă la
întreaga problematică legată de evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea
şi folosirea documentelor.
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Politică şi propagandă: vizita delegaţiei municipale
britanice în România (1956)
Politics and Propaganda: The British Municipality Visit
in Romania (1956)
Marian-Alin Dudoi
Summary
The present study aims to provide the reasons of the Communist
Government of the Romanian People’s Republic for promoting the commercial
relations with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, despite
the political and diplomatical tense relations in the 50’.
Because the Communist Romania was considered the most obedient
satellite of the Soviet Union and half of the borders were common with the
Soviets, it had to analyse each new step that it took in its domestic and foreign
policy.
Between 8th and 21st September 1956, the Communist Government
supported the visit of a delegation of British Municipality in order to promote
prospective collaboration in the field of technology as the invited mayors
represented very important cities from the industrial point of view.
The guests were well-treated and it seemed that Romania had a propaganda
success, but the immediate outbreak of Hungarian Uprising canceled the Romanian
efforts as the British public opinion turned totally against the Communist Camp
and determined to postpone the Romanian Municipality visit in U.K. until 1959.
Keywords: Civil Service, Cold War, Communism, Détente, Foreign Policy
Cuvinte-cheie:
Administraţie
publică,
Războiul
Rece,
Comunism,
Destindere,
Politică
externă.
Cele două ţări s-au aflat în tabere diferite ale Războiului Rece, având astfel
dificultăţi în a-şi normaliza relaţiile politico-diplomatice.
Republica Populară Română a aderat în 1949 la organizaţia economică
Consiliul de Ajutor Economic Reciproc şi în 1955 la alianţa militară Organizaţia
Tratatului de la Varşovia, ambele aflate sub hegemonie sovietică întrucât ţările
participante erau ocupate de Armata Roşie, cu excepţia însă a Albaniei. Marea
Britanie a înfiinţat Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (N.A.T.O.). În 11
iunie 1948 au fost naţionalizate toate întreprinderile, în rândul cărora se aflau şi
faimoasele rafinării deţinute de britanici în zona Ploieştiului, iar statele capitaliste
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nu au acceptat să primească compensaţii deoarece acestea erau ridicol de reduse
întrucât guvernul Groza avusese grijă, prin impunerea preţurilor de vânzare a
produselor, să le falimenteze; de exemplu, preţul produselor petroliere fusese în
1947-1948 de trei-patru ori mai redus decât pe plan mondial1.
Inevitabil, guvernul britanic a avut o atitudine critică faţă de Republica
Populară Română, în special legaţia britanică din Bucureşti, ai cărei angajaţi
români începuseră să fie arestaţi din 1949.
Ilie Chirilescu, secretarul comercial al Legaţiei RPR din Londra, menţiona
opoziţia Legaţiei britanice referitoare la dezvoltarea relaţiilor cu RPR. Astfel în
cursul discuţiei din 6 ianuarie 1955 cu un număr de comercianţi britanici întorşi
din RPR, a informat despre invitarea acestora la legaţia britanică. Comercianţii
erau invitaţi la masa de prânz, la legaţie, de secretarul comercial britanic, iar „la
scurt timp îşi face întotdeauna apariţia neanunţată şi ministrul britanic” (subl.
n.). Ministrul le aduce la cunoştintă starea de izolare în care se află reprezentanţii
britanici, le solicita informaţii referitoare la românii pe care i-au întâlnit, le
recomanda întrebări în viitoarele conversaţii cu românii şi le solicită ca de atunci
înainte să insiste ca la discuţiile cu românii să fie invitat şi secretarul comercial
britanic „în scopul de a-şi crea relaţii”2.
La întoarcere, comercianţii britanici sunt invitaţi la Ministerul britanic
al Comerţului unde li se solicită rapoarte scrise referitoare la vizita efectuată,
mai ales în ceea ce priveşte situaţia economică dn RPR, dificultăţi economice,
impresii personale despre hoteluri şi vestimentaţie, discuţii pe străzi şi în pieţe.
Chirilescu nota opoziţia majorităţii comercianţilor britanici în privinţa solicitării
Ministerului Comerţului3. Aceste situaţii reprezintă o dovadă de netăgăduit a
izolării reprezentanţei diplomatice britanice la Bucureşti, în perioada de început
a Războiului Rece. Însuşi ministrul britanic la Bucureşti, Dermot Francis
MacDermot, a afirmat în cursul unei recepţii din 26 aprilie 1956 cu privire la
imposibilitatea efectuării unor vacanţe montane: „România este singura ţară din
lume, care a rămas cu regimul autorizaţiilor pentru diplomaţi”4.
Guvernul de la Bucureşti a promovat exporturile în Marea Britanie cu scopul de
a beneficia de aporturi de liră sterlină, însă britanicii au fost reticenţi, preferând să
importe din dominioane, colonii, Europa de vest şi S.U.A. şi au interzis importul
de produse petroliere din Republica Populară Română5. Aporturile de liră sterlină
1 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (se va cita: ANIC), fond CC al PCR, Relaţii Externe, dosar
nr. 25/1953, f. 38.
2 Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe din România (se va cita: AD MAER),
fond Anglia, cutia 201-224 Anglia 1956 Prot. Cons., Raport nr. 2580 din 2.03.1955 aparţinând lui
Pavel Babuci, ministrul RPR la Londra, pentru MAE, nepag.
3 Ibidem.
4 Ibidem, Notă întocmită în 27.04.1957 de Ştefan Cleja, nepag.
5 Mark Percival, Politica britanică faţă de România în primii ani ani ai Republicii „Populare”,
în „Anale Sighet”, vol. 6, „Anul 1948 – instituţionalizarea comunismului”, Bucureşti, Fundaţia
„Academia Civică”, 1998, p. 733.
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urmau a fi folosite pentru importul de tehnologii industriale, inclusiv instalaţii
industriale complexe numite de către Gheorghe Gheorghiu-Dej în stenogramele
Consiliului de Ministri şi în Colecţia Gheorghe Gheorghiu-Dej, care conţine
diverse documente ale fostului lider comunist, drept „fabrică”), însă britanicii
nu erau de acord, în deceniul al şaselea, cu vânzarea tehnologiilor industriale,
considerând România comunistă unul dintre cei mai obedienţi sateliţi ai Uniunii
Sovietice; dacă britanicii urmau să accepte vânzarea de tehnologii industriale la
sfârşitul anilor 50’, românii nu puteau achita contravaloarea decât prin utilizarea
celor 10 tone de aur depuse înainte de război la Bank of England, o speranţă care
se va dovedi deşartă, sau prin aur românesc6. Primele modificări ale politicii
comerciale britanice apar în 1954, când s-a permis exportarea în România a
rulmenţilor şi a câtorva tipuri de maşini-unelte7. În vara anului 1956, executivul
american, deşi perfect conştient de controlul sovietic, a admis că România exercita
„presiuni fără precedent asupra Statelor Unite, în vederea dezvoltării comerţului
şi a intensificării schimburilor culturale”, iar guvernul britanic se arăta deseori
nemulţumit de dorinţa noii administraţii Eisenhower de a se opune unei relaxări
a comerţului între cele două blocuri8.
În 1955 şi 1956 au avut loc negocieri româno-britanice la Londra în vederea
încheierii unui acord financiar şi a unui acord comercial; deşi încheiate fără
success, negocierile au probat, pentru prima dată după abolirea monarhiei, atenţia
acordată de guvernul britanic.
Preocupat de îmbunătăţirea relaţiilor bilaterale, guvernul român a promovat
diferite vizite ale cetăţenilor britanici, astfel în 1956 s-au aflat în ţara noastră trei
membri ai Camerelor Comunelor (laburiştii Martin Lindsay şi Joseph Mallalieu
şi conservatorul Wavell Wakefield), contesa de Limerick, vicepreşedinta Crucii
Roşii din Marea Britanie, dirijorul James Muir Mathieson sau medicul neurolog
Macdonald Critchley9. Cei mai importanţi „abonaţi” britanici ai deceniului
al şaselea, în ceea ce priveau vizitele în România, au fost vârstnicul Hewlett
Johnson, decan de Canternbury – funcţia însemna că este un înalt prelat al
Bisericii anglicane –, supranumit „Decanul roşu” pentru simpatia regimurilor
comuniste, şi avocatul John Platts-Mills, fost membru al Camerei Comunelor
6 AD MAER, fond Anglia, cutia 201-224 Anglia Prot. Cons. 1956, Dosar Primari, „Yorkshire
Post” din 24.09.1956, articolul „România doreşte să facă comerţ cu Occidentul”, nepag.
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Colecţia Gheorghe Gheorghiu-Dej, dosar nr. 718, f. 105v.
Idem, fond Consiliul de Miniştri, Stenograme, dosar nr. 4/1956, Stenogramă din 7.04.1956, f. 2.
7 AD MAER, fond Anglia, Telegrame, cutia Anglia T.C. 1954, dosar nr. 34 (Telegrame cifrate
intrate de la Oficiul Londra, ianuarie-martie 1954), Telegrama cifrată nr. 2781 din 20.03.1954
expediată de la Legaţia RPR de la Londra pentru MAE, semnată Vianu 65, f. 141.
8 Bruce J. Courtney, Joseph F. Harrington, Relaţii româno-americane (1940-1990), Traducere
de Mihaela Sadovschi, Prefaţă de V.Fl. Dobrinescu şi Kurt W. Treptow, Iaşi, Institutul European,
2002, p. 174.
9 AD MAER, fond Anglia, cutia 201-224 Anglia Prot. Cons. 1956, Dosar Primari, Notă informativă
„Relaţiile RPR-Anglia în 1956 (câteva aspecte mai caracteristice)”, nedatată, nepag.
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între 1945 şi 1950, exclus din Partidul Laburist în 1948. Dintre vizitele anului
1956, cea mai importantă a fost cea a delegaţiei municipale britanice, fapt pentru
care guvernul de la Bucureşti a finanţat atât costul dus-întors al biletelor pentru
delegaţia britanică, cât şi întreţinerea pe parcursul vizitei10.
În perioada 8-21 septembrie 1956 delegaţia primarilor a efectuat vizita la
invitaţia primarilor oraşelor Cluj şi Ploieşti („preşedinţi ai sfaturilor populare”,
conform legislaţiei existente). Din delegaţie au făcut parte lordul primar al
oraşului Birmingham Ernest Apps, fiica acestuia d-na Collins, viceprimarul
acestuia Arthur Gibson împreună cu soţia, lordul primar al oraşului Leeds
Thomas Jessop împreună cu soţia şi secretarul municipal William Pitts, primarul
districtului londonez Kensington (sector al Londrei, unde se afla sediul Legaţiei
RPR) Francis Fisher împreună cu soţia şi secretarul municipal James Rawle.
Conform raportului întocmit ulterior vizitei la Ministerul Afacerilor
Externe, vizitatorii britanici fuseseră avertizaţi de faptul că în România vor fi
supravegheaţi de securitate, meniul va fi deosebit de limitat, iar întreprinderile
vizitate sunt special alese de regim pentru propagandă întrucât industria din
Republica Populară Română este slab productivă. Cu ocazia vizitei acestora la
Legaţia britanică din Bucureşti, unde fusese invitat şi ministrul american, li s-a
comunicat să privească cu neîncredere cele ce vor fi afirmate de români, în cursul
viitoarelor conversaţii (legaţia, înţelegând caracterul propagandistic urmărit de
regimul de la Bucureşti, a încercat să atenţioneze delegaţia primarilor); la vizita
de la legaţia britanică nu au participat românii. Însoţitorii au întocmit un raport
amănunţit cu privire la reacţiile oaspeţilor pentru a identifica persoanele receptive
la eventualele propuneri ale comuniştilor români.
În cursul vizitei, lordul primar al oraşului Birmingham, care era conducătorul
delegaţiei, şi-a exprimat de mai multe ori părerea de a nu fi de acord cu politica
guvernului român de a limita libertatea cetăţenilor de a emigra. S-a interesat de
colectivizarea agriculturii, dacă ţăranii sunt obligaţi să se înscrie în aceste asocieri
colective, de procesul de naţionalizare, de sistemul de pensii şi de sistemul de
depozite bancare, prin care se păstrau economiile populaţiei avute.
Lordul primar al oraşului Leeds a apreciat schimbările din România.
Jessop era laburist de stânga, fusese muncitor mecanic, soţia ţesătoare, iar fiica
era membră a Partidului Comunist Britanic. A declarat însoţitorului român că
este adept al socialismului şi i-a criticat pe diplomaţii de la legaţia britanică ca
urmare a opoziţiei manifestate faţă de schimbările din România comunistă (i
s-a comunicat, fără ocolişuri, de „a înceta cu declaraţiile prea entuziaste despre
RPR”); astfel în cursul recepţiei oferite la legaţia britanică, ministrul Dudley şi
ceilalţi diplomaţi le-au atras atenţia ca să nu aiba încredere în însoţitorii români
deoarece zeci de mii de oameni se aflau în lagăre de concentrare, iar ţara ar fi fost
condusă de oameni nepricepuţi şi inculţi.
10 Ibidem, Notă a Direcţiei a IV-a a M.A.E. din 26.12.1958 întocmită de V.G., nepag.
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Gibson şi-a exprimat indirect de mai multe ori antipatia faţă de regimul din
România, de regulă prin întrebări cu subînţeles, dar care reflectau îngrijorările
existente în România („dacă rochia frumoasă a translatoarei a fost făcută special
pentru primirea declaraţiei” deoarece presa occidentală publicase articole cu
privire la ţinuta vestimentară simplă şi neîngrijită sau „dacă fabricile care li se
arată sunt de expoziţie”). În vizita de la Ministerul Comerţului Exterior de la
Bucureşti, a recunoscut importanţa vitală a exportului pentru Marea Britanie,
însă a ironizat capacitatea Republicii Populare Române de a exporta produse,
menţionând în acest sens posibilitatea românilor de a exporta în ţara sa apă
minerală şi fructe!
Fischer, deosebit de avut din punct de vedere material, a evitat de regulă
participarea la discuţii, a recomandat membrilor delegaţiei, ca şi Gibson, sa fie
prudenţi în cursul discuţiilor, a criticat cursul valutar liră sterlină-leu, impus
de regimul de la Bucureşti, prin care se favoriza leul şi care nu avea alt scop
decât dorinţa regimului de a limita drastic vizitarea României de către turiştii
britanici.
Rawle nu a participat la discuţii, fiind interesat doar de luarea notiţelor.
Pitts a încercat să înţeleagă schimbările petrecute, însă nu a reuşit datorită
sistemului clasic de valori şi educaţiei bazate pe prejudecăţi şi tradiţii.
Wilson, secretar I al Legaţiei britanice, a însoţit delegaţia numai la vizita
efectuată la uzina 1 Mai şi la rafinăria 1 de la Ploieşti şi la vizita de la hidrocentrala
Bicaz; ca atare, Ministerul Afacerilor Externe a concluzionat interesul legaţiei
britanice pentru cunoaşterea nivelului tehnologic existent.
Conform unui document al MAE, delegaţia municipală britanică a apreciat
ospitalitatea acordată, nivelul de dezvoltare al industriei, efectuarea unor ample
lucrări de construcţii, sistemul sanitar şi atenţia acordată creşterii copiilor11.
În urma vizitei, câţiva invitaţi şi-au publicat impresiile în cotidienele britanice.
Pentru Fisher, „Cortina de Fier nu e chiar de fier”12. Arthur Gibson a conştientizat
dorinţa României de a menţine legătura cu Occidentul şi a mulţumit pentru
ospitalitatea acordată13. Apps şi-a declarat insatisfacţia în privinţa nivelului de
trai scăzut în România şi Iugoslavia, în comparaţie cu Marea Britanie14.
Cei trei primari britanici au răspuns vizitei prin invitarea primarilor din
Cluj si Ploieşti în primavara anului 1957, însă Foreign Office nu a fost de acord
datorită evenimentelor din toamna trecută din Ungaria15. În 1957 primarii
11 Ibidem, Raportul Direcţiei a III-a a MAE nr. 2388 din 5.10.1956 întocmit de B.G. „Desfăşurarea
vizitei în RPR a delegaţiei municipale engleze (8-21 septembrie)”, nepag.
12 Ibidem, „Kensington Post” din 21.09.1956, nepag.
13 Ibidem, „The Birmingham Mail” din 22.09.1956, articolul „România, ţara cupeelor şi a
tractoarelor”, nepag.
14 Ibidem, „Birmingham News” din 22.09.1956, articolul „O nouă clasă de mijloc dincolo de
Cortina de Fier”, nepag.
15 Ibidem, document emis de Direcţia Generala a Presei şi Tipăriturilor cu nr. 841 [reprezintă
traducerea articolului „Vizita oaspeţilor români. Invitaţia a fost amânată în urma clarificării

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

330
britanici susţinuseră imposibilitatea suportării costului vizitelor din motive
financiare, însă Legaţia RPR a propus ca plata cheltuielilor vizitei să fie suportată
de primăriile britanice şi costul biletelor de avion de români cu toate că vizita
efectuată de primarii britanici în 1956 fusese integral suportată de statul român.
În 1958 Foreign Office s-a arătat mai permisiv, astfel că s-au adresat invitaţii
pentru primarii din Bucureşti, Cluj si Ploieşti pentru a efectua câte o vizită la
Birmingham în perioada 17-22 februarie 1959 şi la Leeds în perioada 23-27
februarie 1959. Primarul districtului londonez Kensington a propus vizita în
perioada 27 februarie – 2 martie 1959. Diplomaţii de la Bucuresti vizau, în urma
efectuării vizitelor, realizarea de colaborări româno-britanice având în vedere
rolul important jucat în economie de oraşele Birmingham şi Leeds (construcţia
de maşini şi utilaje, construcţii de automobile, industria chimiei şi cauciuc şi de
producere a instalaţiilor specifice industria textilă)16. MAE a refuzat efectuarea
vizitei de răspuns în perioada propusă de primarii britanici şi a sugerat amânarea
ei pentru câteva luni. Vizita a avut loc la sfârşitul lunii octombrie şi începutul
lunii noiembrie17. Faptul că MAE a dorit efectuarea vizitei de răspuns este relevat
de documentul din 28 decembrie 1958, potrivit căruia nu fusese efectuată până
atunci nicio vizită a primarilor din RPR în Occident18!
Tributară influenţei sovietice, RPR a menţinut în deceniul al şaselea
relaţiile politice şi diplomatice cu S.U.A. şi Marea Britanie la un nivel limitat,
deşi a solicitat în mai multe rânduri îmbunătăţirea relaţiilor comerciale. Ministrul
britanic Alan Dudley a surprins pe deplin, la cumpăna deceniului al şaselea cu cel
de-al şaptelea, caracterizarea comuniştilor cristalizată într-o singură frază: „Cred
că o parte din conducătorii români sunt deopotrivă comunişti get-beget, dar şi
patrioţi şi naţionalişti autentici în felul lor sucit”19.
Vizita delegaţiei municipale britanice a avut un efect propagandistic
prin publicarea în presa britanică a unor articole mai degrabă favorabile, decât
nefavorabile, regimului de la Bucureşti, însă efectul a fost anulat de izbucnirea
revoltei anti-comuniste maghiare în octombrie 1956, în urma căreia nu au mai
situaţiei”, care apăruse în numărul din 23.03.1957 al cotidianului „Birmingham Post”], nepag.
Ibidem, Notă a Direcţiei a IV-a a M.A.E. din 26.12.1958 întocmită de V.G., nepag.
16 Ibidem.
17 Idem, fond Anglia, cutia Anglia T.C. 1959, dosar nr. 72 (Telegrame cifrate intrate de la Oficiul
Londra, septembrie-decembrie 1959), Telegramele cifrate nr. 488, 492 şi 495 din 31.10.1959, 2
şi 4.11.1959 expediate de Legaţia RPR din Londra pentru MAE, semnate Bălăceanu 924, 931 şi
934, f. 93, 95 şi 101.
18 Idem, fond Anglia, cutia 201-224 Anglia Prot. Cons. 1956, Dosar Primari, Notă a Direcţiei a
IV-a a MAE din 26.12.1958 întocmită de V.G., nepag.
19 Apud Maurice Pearton, The Romanian Leadership and Its Problems, 1956-1957-1958, în
Dennis Deletant, Maurice Pearton, Romania observed. Studies in Contemporary Romanian
History, Bucharest, Encyclopaedic Publishing House, 1998, p. 274.
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fost publicate câţiva ani în presa britanică articole favorabile RPR20. Virulenţa
presei britanice nu a exprimat decât opinia britanică, care de altfel determinase
şi amânarea vizitei de răspuns până în 1959. Deceniul al şaptelea va aduce însă o
îmbunătăţire considerabilă a relaţiilor Marii Britanii cu RPR.
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Liberalul gorjean Nicolae Hasnaş, susţinător al
învăţământului public românesc

Gheorghe Nichifor,
Dorina Nichifor
Medicul Nicolae Hasnaş (1875 – 1966), un personaj fabulos, prin tot ceea
ce a întreprins de-a lungul vieţii sale1, a poposit pe meleagurile „Gorjului istoric
şi pitoresc” în prima parte a secolului al XIX-lea. Medic de excepţie, gazetar,
senator şi deputat, prefect, om politic liberal de mare atitudine, a făcut istorie şi
a rămas în memoria celor care l-au adoptat.
S-a născut la 5 noiembrie 1875, în localitatea Salcia-Nicşeni,2 în mijlocul
unei familii de mici intelectuali, tatăl fiind învăţător, cum susţin unele informaţii.3
Şcoala primară a absolvit-o în comuna natală, iar studiile gimnaziale şi liceale la
Botoşani4.
În amintirile sale, nu ne dă de înţeles că tatăl său ar fi fost învăţător, ci mai
degrabă un fel de logofăt, vechil, pe moşia boierului Docan. Pe când finalizase
cursurile şcolii primare la Botoşani, gospodăria lor ,,scăpătase”, iar Spiridon,
tatăl său, ,,înglodat în puzderia de copiii”, îşi tensionează relaţiile cu boierul
care-l acuză ,,că se vâră prea mult între curte şi ţăranii pălmaşi”. Toate acestea
l-au determinat să accepte propunerea cumnatului, preotul Teoctist Răileanu, de
a-l duce pe fiul său la Seminarul ,,Veniamin Ciobanu” din Iaşi.5
De prin clasa a VI-a de liceu sunt constatate şi ,,preocupările socialiste”
ale fraţilor Hasnaş, Nicolae şi Spiridon. Citeau publicaţii de stânga, fiind mari
admiratori ai Sofiei Nădejde. Prilejul de a-şi pune ideile în practică s-a ivit
în 1893, când tinerii au mers prin sate pentru a-i pregăti pe ţărani în vederea
1 Vezi, pe larg, Gh.Nichifor, Dorina Nichifor, Nicolae Hasnaş – „medicul” liberalismului
gorjean, Craiova, Editura Arves, 2012
2 Azi există numai localitatea Nicşeni, sat reşedinţa cu acelaşi nume.(Eliza Ghinea, Dan Ghinea,
Localităţile din România. Dicţionar, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2000, p. 366)
3 C. Lupescu, Biografii sentimentale, Târgu-Jiu, Editura „Gorjeanul”, 1993, p. 49
4 V. Bobocescu, Emil Ceauşu, C. Bălăieţ, Gr. Gr. Lupescu, Personalităţi gorjene in medicină de-a
lungul istoriei, Înaintaşii – precursorii, vol. 1, Bucureşti, 2010, p. 50
5 Scena deciziei familiei de a-l trimite la Seminar, descrisă chiar de personajul nostru, are o
savoare aparte. „Îmbrăcat în costum moldovenesc, strâns în bete peste cămaşa albă şi cu pălăriuţa
neagră, mare, cu panglici tricolore, băieţaşul slab, dar cu priviri agere, sfredelitoare, cu un fel
de înfăţişare de înnăsprire precoce” era Nicolae Hasnaş, „eroul zilei.” La verificarea ad-hoc a
cunoştinţelor de către părintele Teoctist Răileanu a răspuns fără greşeli, „cu chibzuinţă.” (Dr.
Nicolae Hasnaş, Din volbura vieţii…, Târgu-Jiu, Editura Măiastra, 2010, p. 15 – 16)
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întrunirii de la Botoşani, prilejuită de sărbătorirea zilei de 1 Mai. Lucrurile au luat
o turnură nefericită, întrucât s-au făcut arestări, printre ei aflându-se şi Nicolae,
ceea ce a stârnit nemulţumirea primarului oraşului, nimeni altul decât unchiul,
Gh. Hasnaş.6
După ce o perioadă scurtă a cochetat cu ingineria, s-a înscris la
Facultatea de Medicină din Bucureşti, unde a studiat cu marii profesori ai vremii,
specializându-se în chirurgie.
Sosit la Târgu-Jiu, în anul 1908, după un stagiu la Sulina, unde-l cunoaşte
pe Jean Bart, Nicolae Hasnaş găseşte în oraşul de la poalele Parângului o atmosferă
culturală animată, naţionalistă chiar, mult mai aproape de educaţia sa. În afara
profesiei de medic, pe care şi-o face cu abnegaţie şi pasiune, este un neobosit
militant spiritual, preocupându-se de tot ceea ce era modern şi avansat la vremea
respectivă. Aria extinsă de activitate, într-o multitudine de domenii, include şi
învăţământul.
La 21 mai 1914, de „Sf. Constantin şi Elena”, când Dincă Schileru7 îşi
serba ziua onomastică, prin inaugurarea şcolii ridicată pe cheltuială proprie,
Nicolae Hasnaş era prezent la Bâlteni.8 Aici a vorbit despre rolul învăţământului
în ridicarea maselor ţărăneşti la o nouă viaţă culturală, socială şi economică. A
invocat efortul pe care trebuie să-l depună dascălii rurali pentru ca sătenii să devină
stăpâni autentici ai pământului, cu drept de a-şi alege în mod liber reprezentanţii.
Erau nobile idei liberale, aflate în drum dinspre Apus către Răsăritul Europei.9
La finalul primului război mondial, prin stăruinţa medicului, se deschide
în casele Milescu, Şcoala Normală de Băieţi, unde va preda o vreme disciplina
Igienă.10 Mai târziu, când va accede în Parlament va susţine mult mai eficient
această instituţie de învăţământ şi adesea va pleda la tribună ca Igiena să fie
predată exclusiv de specialişti.
În ziua de 15 august 1921, la Mânăstirea Tismana, Liga Culturală Gorj
a patronat o serbare câmpenească organizată de elevii îndrumaţi de maestrul de
muzică I.Molan. Dr. Nicolae Hasnaş a prezentat participanţilor o interesantă
conferinţă, având ca subiect cultul eroilor .11
Împlinindu-se patru ani de la moartea prof.Tiberiu Popescu12, întemeietorul
6 Ibidem, p. 20 – 24
7 Pentru acest personaj, realmente emblematic pentru meleagul Gorjului, vezi, pe larg, Gh.Nichifor,
Dorina Nichifor, Andrei Popete-Pătraşcu, Dincă Schileru – o legendă vie a Gorjului, Ediţia a II-a
revăzută şi adăugită, Craiova, Editura Sitech, 2012
8 Ibidem, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2010, p. 358 – 360
9 Nicolae Hasnaş, op. cit., p. 77
10 Ibidem, p.148
11 Nicolae Hasnaş, Raportul de activitatea Ligei Culturale, secţia Târgu-Jiu, în „Revista Jiului ”,
an I, nr. 11 – 12, din 9 iunie 1921, p. 66
12 Vorbind în Parlament, marele istoric Nicolae Iorga îi făcea o emoţionantă caracterizare:
„Tânăr, frumos, inteligent, profesorul gorjean a mers la luptă cu o antică simplicitate… I s-a
propus tatălui său, ca partidul liberal din Gorj să-l treacă pe Tiberiu într-un loc fără pericol.
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secţiei locale a Ligii Culturale, s-a oficiat la 10 septembrie 1920 un parastas
în cimitirul oraşului, la care au luat parte toţi elevii şi cadrele didactice din
Liceul„Tudor Vladimirescu”. Au vorbit cu acest prilej C.Roibănescu, directorul
şcolii, prof. N.Andreescu, iar din partea Ligii, Victor Danielescu, cu toţii subliniind
meritele ilustrului dispărut, ca director şi profesor, dar şi „reînvietor al mişcării
culturale din judeţul nostru”. S-a luat decizia ca anual, Tiberiu Popescu să fie
comemorat la aceeaşi dată şi să i se confecţioneze o placă comemorativă şi un
bust, urmând a fi amplasate în amfiteatrul şcolii.13
Din aceeaşi sursă aflăm că din postura sa de preşedinte al Ligii Culturale,
Nicolae Hasnaş a depus eforturi pentru înfiinţarea bibliotecii populare din
Târgu-Jiu, cumpărându-se peste 1500 volume. Tuturor celor care l-au susţinut
le mulţumeşte, rugându-i şi pentru viitor să-i fie alături. Cărţile erau din toate
domeniile: istorie, agricultură, sociologie, literatură, muzică, medicină populară,
ştiinţă aplicată, religie, drept etc. S-au făcut şi abonamente la ziare şi publicaţii
culturale. Interesantă ni se pare lista donatorilor: C.Neamţu, Al.C.CalotescuNeicu, Nicolae Hasnaş, Tănase Iacobescu, Lafcovici Anton, Pantelimon
Voiculescu, Aristică Schileru, I.Mărgulescu-Băleşti şi alţii.14
La 3 martie 1921, Nicolae Hasnaş primea răspuns la scrisoarea sa cu
privire la comemorarea centenarului Tudor Vladimirescu, de la Nicolae Iorga,
preşedintele Ligii Culturale. Se atrăgea atenţia că „serbările din luna martie,
pentru comemorarea plecării lui Tudor Vladimirescu, ce au loc la Bucureşti, nu
au nicio legătură cu marile serbări hotărâte de congresul Ligii, şi care vor avea
loc o dată cu congresul de anul acesta din Târgu-Jiu, la 9, 10 şi 11 iunie”.15
În legătură cu omagierea unui veac de la Revoluţia condusă de Tudor
Vladimirescu, dr.Nicolae Hasnaş şi prof. N.Andreescu au realizat o lucrare ce a
fost răspândită printre elevi şi introdusă în toate bibliotecile şcolare.16
Lucrarea debutează cu un „Cuvânt înainte”, semnat de dr.Nicolae Hasnaş,
intitulat sugestiv „Închinare”. Portretul lui Tudor este realizat după moda
timpului, influenţată încă de romantismul târziu românesc. „Ridicat din mijlocul
marilor mase ale mulţimii, el a înţeles şi grozavele chinuri şi marile nedreptăţi
în care se zbătea de mai bine de zece decenii, acest năpăstuit şi asuprit popor
românesc, sub cruda şi neomeneasca domnie fanariotă” – scria el.17
Alegerile din 1922 îl propulsează pe Nicolae Hasnaş în poziţia de senator
Iar el, părintele a răspuns: Va merge la datoria lui orice ar fi să se întâmple cu dânsul.” (Gh.
Nichifor, Tiberiu Popescu, erou al luptei pentru unitate naţională, în „Gazeta Gorjului”, an XXI,
nr. 3590, din 12 noiembrie 1988)
13 Nicolae Hasnaş, Raportul de activitatea Ligei Culturale, secţia Târgu-Jiu, în „Revista Jiului
”, an I, nr. 11 – 12, din 9 iunie 1921, p. 66
14 Ibidem, p. 76
15 „Revista Jiului”, Târgu-Jiu, nr.9, din 15 martie 1921, p. 24
16 Nicolae Hasnaş, N. Andreescu, În amintirea centenarului mişcării lui Tudor Vladimirescu.
Album istoric, artistic şi pitoresc al Gorjului, Târgu-Jiu, 1921 (lucrarea nu este paginată)
17 Ibidem
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al Gorjului, din partea Partidului Naţional Liberal. Secretar al biroului Senatului,
pe tot timpul mandatului, este o prezenţă activă şi ca vorbitor. Intervenţiile
sale solide, formulate într-o manieră coerentă şi convingătoare, demonstrează
implicare politică şi socială, precum şi un grad de cultură generală ridicat. În
disputele la care ia parte dovedeşte aplomb şi de cele mai multe ori un foarte
agreabil simţ al umorului.
În timpul unei intervenţii de la tribuna Parlamentului, la 29 noiembrie
1922, dr. Nicolae Hasnaş abordează problema educaţiei, domeniu extrem de
important pentru viitorul naţiei, unde constată regretabile lacune, inclusiv un
procent însemnat de analfabeţi. Statisticile, luate în discuţie, dezvăluie peste un
milion de copii neşcolarizaţi şi peste 600.000, „care nu pot urma din lipsă de
localuri.”18
Nicolae Hasnaş intuieşte un adevărat „complot” al politicienilor împotriva
şcolii, în fapt, mai degrabă un paradox, atâta vreme cât în paralel cu subfinanţarea
învăţământului se găseau bani pentru clădiri monumentale, expoziţii şi alte
activităţi costisitoare. Era imperios necesar ca viziunea în acest domeniu să se
schimbe radical. „Nici un program de guvernământ – spunea el – al vreunui
partid care se socoteşte democratic nu poate începe cu altceva decât cu grija de
a fi dat ţării şi ţăranilor şcolile trebuitoare.”19
Senatorul gorjean salută iniţiativa prof. C. Angelescu, ministrul
Instrucţiunii, de a recurge la ajutorul cetăţenilor, deplasându-se dintr-un judeţ
în altul, „inspectând, studiind, încurajând”. Pentru că aceste eforturi personale
nu erau suficiente se impunea ca statul să realizeze economii în toate sectoarele,
pentru susţinerea învăţământului. Chiar dacă în ultima vreme se ridicaseră
aproximativ 2000 şcoli, în viitorul apropiat se preconiza inaugurarea a încă 3000
plus 45 şcoli normale.20
Exprimând punctul de vedere al Partidului Naţional Liberal, Nicolae
Hasnaş critica ideile cu privire la educaţie, formulate de Congresul Partidului
Ţărănesc, desfăşurat la Iaşi, unde formaţiunea, aflată în acel moment pe baricadele
stângii politice, atacase religia ca disciplină de studiu. Programul ţărăniştilor era,
în opinia sa, „un amalgam de idei ce au fariseismul de a-şi ascunde adevăratele
intenţii în concordanţă de altminteri cu Constituţia demagogică a domnului
Stere.”21
Conştient de nivelul precar al culturii politice în rândul cetăţenilor, Nicolae
Hasnaş militează pentru susţinerea educaţiei politice prin şcoală, presă, asociaţii
etc., care „făcute în mod cinstit şi de oameni cinstiţi sunt suficiente în asigurarea
libertăţii gândirii şi a voinţei.”22
18 „Monitorul Oficial”, (Senat), nr.8, din 16 decembrie, 1922, p. 24
19 Ibidem
20 Ibidem
21 Ibidem, p. 25
22 Ibidem
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Dr. Nicolae Hasnaş, în calitate de raportor, reia de la tribuna aceluiaşi
parlament propunerea constituirii Facultăţii de Farmacie, proiectul de lege fiind
admis de către toţi cei cinci delegaţi: Gr. Procopiu, Ermil Pangrati, dr.Nicolae
Hasnaş, dr.V.Bianu, dr.Mutzef. Raportorul, Nicolae Hasnaş, constată că în interesul
„menirii noastre ştiinţifice e mult mai de folos a avea o facultate completă cu
toate laboratoarele şi cu toate forţele ştiinţifice necesare pentru a da şi acestui
învăţământ amploarea ştiinţifică necesară.”23
Discuţiile prilejuiesc un şir de confruntări între Nicolae Hasnaş şi
Gh.Ghibănescu, istoric ieşean cunoscut pentru legăturile sale cu Gorjul,24 care
critică o anume lipsă de transparenţă în adoptarea legii. „Acest proiect de lege – îi
răspunde parlamentarul gorjean – este făcut cu asentimentul domnului ministru
al Instrucţiunii, din iniţiativă parlamentară.”25
Numărul celor care intervin în această aparent minusculă dispută
creşte, în discuţie intervenind I.G.Duca şi Ermil Pangrati, care-i reproşează
lui Gh.Ghibănescu limbajul nepotrivit cu etica parlamentară. În cele din urmă
lucrurile se clarifică, senatorul moldovean primind încredinţarea că va putea să
iniţieze proiectul unor facultăţi similare în oraşele Iaşi şi Cluj.26
La 2 iunie 1923, Senatul a luat în dezbatere un act normativ vizând
înfiinţarea Oficiului Naţional de Educaţie Fizică. Proiectul a fost verificat de
o comisie a delegaţilor, formată din: M.Policrat, G.Dunca, dr.Nicolae Hasnaş,
St.Pop şi I.Condrache. Expunerea de motive purta girul ministrului Instrucţiunii,
C.Angelescu, şi avea în vedere „regenerarea fizică, în special a păturii orăşeneşti,
ameninţată de o degenerare progresivă”.27 Argumentele sunt solide, reamintinduse legiuitorilor despre preocupările în această direcţie a vechilor greci, „care
timp de 12 secole neîntrerupt au cultivat în cel mai înalt grad exerciţiile fizice şi
care au produs acea strălucită civilizaţie pe care şi astăzi, după atâtea secole nu
încetăm a o admira.”28
Precizăm că iniţiativa a fost lansată de principele-moştenitor Carol, dar
acum se avea în vedere înfiinţarea unei instituţii similare cu Şcoala superioară de
educaţie fizică de la Stockholm, care să pregătească specialişti pentru armată şi
învăţământ.29
O altă comisie formată din Nicolae Hasnaş, L.Dauş, E.Pangrati, St.Pop
şi I.Trofin avansează documentele vizând recunoaşterea „Asociaţiei profesorilor
23 Idem, nr. 68, din 6 iulie 1923, p. 1250
24 Gh. Ghibănesu, Surete şi izvoade. Documente slavo-române din colecţiunea d-lui Alex.
Ştefulescu, vol.VI, Iaşi, Tipografia „Dacia”, Iliescu Grossu et comp., 1909; Gh. Nichifor,
Alexandru Ştefulescu – un destin în slujba istoriei, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2007, p.
133, 215, 288 – 292, 362, 367, 379.
25 „Monitorul Oficial”, nr. 68, din 6 iulie 1923, p. 1252
26 Ibidem
27 Idem, nr. 70, din 11 iulie 1923, p. 1376
28 Ibidem
29 Ibidem
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universitari din România”. Aceasta, conform Expunerii de motive, îşi propunea
între altele: consolidarea legăturilor între membrii corpului didactic superior,
încurajarea cercetării ştiinţifice, cultivarea sentimentelor naţionale în rândurile
studenţilor, apărarea intereselor universitare din România etc.30
Temperamentul polemic al lui Nicolae Hasnaş este vizibil într-o serie de
confruntări parlamentare, cum ar fi cea din şedinţa din 9 februarie 1924, unde
s-au discutat Statutele primei societăţi române de explozii. Acum intră în dialog
cu Vintilă Brătianu, ministrul Finanţelor, în problema procentului de personal
românesc, pledând pentru formarea specialiştilor autohtoni. Este locul unde
remarcă bunele rezultate ale unor şcoli din ţară, cum ar fi cea de maiştri – sondori
de la Petroşani, ce pregăteşte şi un număr important de tineri gorjeni.31
Nicolae Hasnaş avansează propunerea de a se introduce în document
obligativitatea studenţilor de la chimie de a face practică pe lângă fabricile de
explozivi. Asemenea iniţiative s-au derulat cu bune rezultate în Germania, Anglia
şi Franţa. Vintilă Brătianu crede că o asemenea prevedere s-ar potrivi mai bine
la proiectata lege de încurajare a industriei, dar senatorului gorjean i se alătură
N.G.Popovici care spune: „De acord cu domnul doctor Hasnaş, însă aş dori şi
cred că ar fi foarte bine, ca la toate aceste societăţi cu caracter industrial şi de
fabricaţie, mai ales care se găsesc cointeresate cu statul, să impunem obligaţia
să aibă laboratoare de cercetare şi de studii profesionale.”32
În aceeaşi termeni ai discuţiei, dr. Ermil Pangrati consideră că Institutul
de chimie tehnologică din România n-a funcţionat tocmai rău, ceea ce-l face
pe Nicolae Hasnaş să-i răspundă că, dimpotrivă, şi-a desfăşurat activitatea
„insuficient”.33
Întrucât învăţământul comercial românesc fiinţa pe baza unei legi din
1901, cu prevederi mult depăşite de noul cadru instituit după 1918, se impuneau
grabnice intervenţii ale legislativului. Nicolae Hasnaş este desemnat preşedinte al
Comitetului delegaţilor, format din dr. P.Vrânceanu, A.Moşoiu, Th.Mândrocescu
şi Eftimie Popovici, având ca obiectiv studierea proiectului avansat de ministrul
Instrucţiunii, dr.C.Angelescu.
În Expunerea de motive se preciza că la momentul respectiv în şcolile
superioare de comerţ exista o justificată afluenţă de tineri. Menţinerea prevederii
conform căreia şi elevii care nu au terminat patru clase gimnaziale puteau participa
la admitere era lipsită de sens. Din aceste motive, absolvenţii cursului elementar
comercial trebuiau să-şi dovedească pregătirea printr-un examen.34
Proiectul de lege, având un singur articol, preciza că „în şcolile
comerciale superioare se primesc şcolari cu certificatul de promovare a clasei
30 Idem, nr. 71, din 19 iulie 1923, p. 1404
31 Idem, nr. 36, din 23 februarie 1924, p. 625
32 Ibidem
33 Ibidem
34 Idem, nr. 56, din 1 aprilie 1924, Sesiunea ordinară prelungită 1923 – 1924, p. 1050
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a IV-a gimnazială precum şi absolvenţii şcolilor elementare de comerţ, având
etatea de 15 ani împliniţi.” Aceştia din urmă vor fi obligaţi „să treacă un examen
de admitere din materiile învăţământului secundar inferior, care vor fi fixate prin
regulament”.35
Acelaşi comitet, prezidat de dr.Nicolae Hasnaş, înaintează Senatului
în şedinţa din 29 martie 1924 proiectul de lege privind recrutarea personalului
didactic al şcolilor profesionale de fete şi al şcolilor comerciale de băieţi, cea
precedentă, din 1912, fiind total necorespunzătoare.
Documentul prevedea ca la examenul de capacitate pentru acest tip de
şcoli să poată fi admişi pe lângă candidaţii prevăzuţi de legislaţia în vigoare şi
licenţiaţii academiilor de studii comerciale şi industriale, care posedă certificat de
absolvire a seminarului pedagogic. Erau dispensaţi cei care supliniseră o catedră
similară cel puţin trei ani şi în mod excepţional erau admişi şi absolvenţii cu patru
ani, care supliniseră cinci ani efectiv, cu avizul inspectoratelor şcolare.36
În timpul şedinţei din 29 mai 1924, senatorul P.Irimescu pretinde explicaţii
cu privire la starea jalnică în care a ajuns Liceul „Başotă” din Pomârla.37 În mod
expres doreşte să ştie suma bugetului instituţiei, numărul de elevi şi de bursieri
şi lista profesorilor pe grade didactice. Nicolae Hasnaş, potrivnic totdeauna
intervenţiilor lipsite de substanţă, nu se poate abţine şi comentează: „Este publicat
în Anuarul liceului!”38
Pe data de 30 mai, Nicolae Hasnaş susţine propunerea ministrului Industriei
şi Comerţului, Tancred Constantinescu, de modificare a Legii comercializării,
astfel încât 1% din beneficiul fiecărei întreprinderi să se verse anual Ministerului
Instrucţiunii Publice pentru constituirea unui fond din care să se înfiinţeze şi să
se întreţină cămine, cantine şi laboratoare studenţeşti.39
Tot acum se alătură intervenţiei lui N.G.Popovici care dorea extinderea
acţiunii acestui procent la susţinerea cercetării ştiinţifice. Senatorul gorjean
pretinde că „acest fond să fie întrebuinţat pentru înfiinţarea de laboratoare pe
lângă fiecare întreprindere.”40
Vintilă Brătianu apreciază cele susţinute de Nicolae Hasnaş, spunând:
„Acest 1% să se acorde pentru tot ceea ce priveşte punerea în valoare a
cercetărilor şi încurajarea muncii româneşti în toate direcţiile posibile. Prin
urmare, în sensul acesta, în care de altminteri a vorbit şi colegul meu cred că
35 Ibidem, p. 1051
36 Ibidem
37 Liceul „Anastasie Başotă”, din Pomârla, judeţul Botoşani, a primit de la boierul filantrop
căruia îi poartă numele o avere considerabilă. De-a lungul timpului aici au predat diferite
personalităţi, între care se numără şi acad. Iorgu Iordan. Primul său director a fost junimistul
Samson Bodnărescu, vizitat adesea de Mihai Eminescu, I. Slavici sau Iacob Negruzzi.(„Adevărul
de Botoşani”, din 25 iunie 2012.)
38 „Monitorul Oficial” (Senat), nr. 56, din 1 aprilie 1924, p. 1163-1164
39 Idem, nr. 68, din 14 iunie 1924, p. 1210
40 Ibidem
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trebuie interpretat textul.”41
Preocupări privind domeniul educaţiei are Senatul şi în şedinţa din 6
iunie 1924, când se dezbate proiectul de lege a învăţământului primar de stat şi
învăţământului normal primar. Se avea în vedere unificarea celor patru tipuri de
şcoli primare existente, punându-se bazele unei dezvoltări unitare a învăţământului
pe această treaptă. Prelungirea, prin lege, a şcolii primare cu încă trei clase (V
– VII), într-o vreme în care şi în statele avansate din Europa se trecuse la acest
sistem, reprezenta un pas înainte în legislaţia şcolară românească.
Raportorul, St.Pop, prezintă o extinsă Expunere de motive, cu 16
capitole, în care se face analiza amănunţită a evoluţiei instrucţiei publice în toate
provinciile ţării, cu modificările survenite de-a lungul timpului în ce priveşte
structura, salarizarea corpului profesoral etc.42
Absolut utilă pentru cercetători este evidenţierea evoluţiei numerice a
personalului didactic de la reforma din 1864 până la momentul respectiv. Cu acest
prilej aflăm că în anul şcolar 1909 – 1910, judeţul Gorj avea 169 învăţători titulari
şi 40 suplinitori (19%), în 1914 – 1915, 215 titulari, 30 suplinitori (12,2%), 1920
– 1921, 278 titulari şi 117 suplinitori (29,6%). Facem precizarea că pentru anul
1921 înaintea Gorjului, din cele 34 judeţe ale Vechiului Regat, se aflau cu aceste
procente de suplinitori numai câteva: Iaşi, Buzău, Brăila, Mehedinţi, Muscel,
Râmnicu Sărat şi Romanaţi.43
La dezbaterea din acea zi, cel mai combativ pare a fi senatorul
N.Costăchescu, care prezintă plenului mai multe memorii cu privire la salarizarea
necorespunzătoare a cadrelor didactice. „Nu vă mai răpesc timpul – spune el –
să vă citesc pasaje din aceste memorii în care găsiţi accente de disperare ale
corpului didactic, şi în special ale învăţătorilor, ca vă daţi seama că nu mai poate
dăinui această situaţie care cere o rezolvare urgentă.”
Aici intervine şi Nicolae Hasnaş cu o precizare ceva mai generalizatoare:
„Toţi funcţionarii statului suferă!” În replică N.Costăchescu îl consideră
răspunzător pentru respectiva stare de lucruri pe ministrul Instrucţiunii, pe
care senatorul gorjean îl apără grijuliu: „Domnul ministru a făcut şi el peste
poate!”44
Dezbaterea legii a continuat în şedinţa din 9 iunie 1924, unde a luat
cuvântul şi dr.Nicolae Hasnaş, din start propagandist al societăţii democratice, a
statului de drept şi pluralismului politic. Orice lege nouă, în concepţia sa, caută să
evidenţieze „directivele noi pe care acea lege le dă”, se pune de acord cu ideile
celorlalte partide şi a societăţii civile şi „se caută a se vedea şi dovedi, dacă
legea, care se prezintă, are în adevăr însuşirile trebuitoare pentru epoca în care
41 Ibidem
42 Idem, nr. 69, din 15 iunie 1924, p. 1287-1323
43 Ibidem, p. 1322
44 Ibidem

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

341
trăim şi pentru scopul în care se înfăptuieşte.”45
Meticulos, ca un autentic chirurg politic, Nicolae Hasnaş ia în dezbatere
punctele de vedere exprimate de celelalte formaţiuni politice. În opinia sa, din
intervenţia deputatului ţărănist Emil Costăchescu nu s-a putut reţine nimic
semnificativ. „Nu am găsit – spune el – nici o idee generatoare de concepţii
superioare, afară de mici răutăţi de om politic, iar ca profesor domnia sa nu a
putut nici combate, nici nu a voit să evidenţieze directivele pe care le dă proiectul
de lege actual, şi care sunt fundamentate, şi ca concepţie şi ca execuţie.”46
Propunerea diminuării numărului de şcoli normale i se pare greşită şi
deopotrivă „o crimă asupra naţiunii, căci cine altul (învăţătorul – n.n.) ar fi
putut să ducă vorba şi scrisul românesc peste Prut şi peste Carpaţi până la Tisa,
precum şi cine ar fi putut să lumineze pe ţăranul nostru astăzi fără carte, dar cu
drept de vot şi stăpân asupra pământului, deci conducător de fapt al ţării.”47
Dacă nu s-ar fi constituit asemenea şcoli, spune Nicolae Hasnaş „ar fi
însemnat să punem în locul elevilor ieşiţi din aceste şcoli oameni şi mai nepregătiţi
şi mai nepotriviţi”. Avantajul constă în faptul că asemenea instituţii formează „o
pastă destul de maleabilă, susceptibilă de perfecţionare, care va da roadele pe
care le aşteptăm în ţara noastră”.48
În discursul său, Em. Costăchescu a vorbit şi despre lipsa de potenţial
creator a legislaţiei din învăţământ. Nicolae Hasnaş se lansează într-o veritabilă
demonstraţie, în încercarea de a justifica cu fapte şi nume lipsa de conţinut a unei
asemenea afirmaţii. „Dar ce a fost un Conta, cu geniul lui de concepţie filozofică
mare – spune el –ce este un Babeş, pe care-l admiră străinătatea, ce este un
Toma Ionesu, al cărui geniu creator, nu în politică, dar în chirurgie e cunoscut
în lumea întreagă, ce este marele nostru istoric Iorga, dacă nu un geniu creator,
ce au fost Titu Maiorescu, Coco Dumitrescu, Asache, pictorul Grigorescu sau
Grecescu, acel bătrân profesor de la medicină, la care vin din toate părţile lumii
să ia ştiinţă de la el?”49
Admirând acest important potenţial intelectual, secretarul Ligii Naţiunilor
care a vizitat România în 1924, informează Nicolae Hasnaş, „a rămas adânc
impresionat de progresele noastre, şi el spunea că are o admiraţie şi un izvor de
impresii bogat, căci România are bogate instituţii de cultură, în plin progres.”50
Bun cunoscător al scrierilor lui Pestalozzi, senatorul gorjean pledează
pentru deschiderea învăţământului, pentru ieşirea sa dintre pereţii şcolii.
„Învăţătorul, ca cetăţean – declară el – trebuie să se ocupe şi cu partea politică,
45 Dr. Nicolae Hasnaş, Discursuri ţinute în Senatul României Mari în sesiunea parlamentară a
anului 1924, Craiova, Editura Scrisul Românesc, f.a., p. 19
46 Ibidem, p. 20
47 Ibidem
48 Ibidem, p. 20-21
49 Ibidem, p. 21
50 Ibidem
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este obligat chiar să o facă, căci el este îndrumătorul celor care sunt chemaţi să
ia învăţătură de la ei.”51
Această solicitare se adresează nu numai corpului didactic din România,
ci tuturor celor care posedă un grad de cultură ridicat. „Căci dacă oamenii serioşi
se vor blaza iute – mai spune el – şi vor fugi de treburile publice, atunci cei
îndrăzneţi, şireţi, şnapani, arivişti şi toată puzderia de nemernici, de oameni
fără suflet şi fără credinţă, sau mai bine zis hoţi de suflete şi de credinţe, găsind
calea deschisă, vor lua conducerea, ceea ce din nenorocire se întâmplă uneori,
şi atunci cei ce au stat în rezervă vor suferi, şi pe drept, căci au stat deoparte, nu
au intrat în luptă.”52
Concepţia despre politică a lui Nicolae Hasnaş este exprimată în numele
întregului partid: „A face politică nu înseamnă a uza de funcţia ce o îndeplineşti
şi de autoritatea ce o ai, pentru ideile tale care nu corespund cu nevoile marilor
mase ale poporului”. Cu fermitate respinge zvonul că liberalii ar dori introducerea
politicii în şcoli şi cooperative săteşti. Dimpotrivă, are exemple de învăţători care
au spus elevilor să-şi îndemne părinţii să voteze secera, simbolul electoral al
Partidului Ţărănesc, în caz contrar urmând a fi pedepsiţi.53
De analiza lui Nicolae Hasnaş nu scapă nici Partidul Naţional Român,
condus de Iuliu Maniu, care deşi coboară din Transilvania nu abordează în niciun
fel problemele pentru minorităţi. „Eu cred domnilor – consideră el – că Pactul
de la Alba-Iulia, în care se precizează că se vor da şcoală şi judecată în limba
maternă a fiecărei naţionalităţi, un cuvânt foarte mare şi grav – a fost numai
un fel de întuneric şi avânt umanitarist, fără nicio pricepere reală a viitorului
ţării şi a realităţilor”. Mai exact este convins că aplicarea acestei prevederi a
„Declaraţiei de la Alba-Iulia” nu poate servi unităţii statului român.54
În opinia senatorului de la Târgu-Jiu nici Partidul Poporului, formaţiunea
condusă de gen.Al.Averescu, nu are o concepţie coerentă cu privire la învăţământ.
Mai mult, lucrarea unui anume Prie D.Prie este criticată de un specialist al
şcolii din Transilvania, Onisifor Ghibu. Acesta, încă din 1914, la rugămintea
ministrului Instrucţiunii de atunci, I.G.Duca, a realizat un proiect de organizare
a învăţământului de peste Carpaţi, „pentru că se ştia şi se pregătea ca noi să
intrăm în Ardeal, ca să desrobim pe fraţii de acolo.” Între timp, după observaţiile
pe care le-a făcut în Basarabia, concepţia sa despre şcoală s-a mai nuanţat.55
Greutatea demersului formulat de parlamentarul de la Târgu-Jiu se
centrează, fireşte, pe concepţia P.N.L. cu privire la învăţământul românesc.
Tratând istoriceşte evoluţia sa, porneşte de la 1848, când ori de câte ori această
formaţiune s-a aflat la guvernare, a acţionat constructiv, spre deosebire de
51 Ibidem, p. 22
52 Ibidem
53 Ibidem
54 Ibidem, p. 24
55 Ibidem, p. 24-25
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Partidul Conservator „care când venea la putere desfiinţa şcolile pentru
economii bugetare.” Continuând, pe aceeaşi linie, este şi mai tranşant : „Aşa,
pe când conservatorii adăugau pentru noi şcoli câte 5, 10, 20 mii lei, sume
derizorii, liberalii adăugau sume enorme, iar Haret începuse să dea un aşa avânt
învăţământului, încât epoca sa devine nemuritoare.”56
Nicolae Hasnaş distinge trei etape în evoluţia învăţământului românesc, din
perspectiva P.N.L. Prima este reprezentată de „şcoala pentru a distinge slovele”,
a doua pentru a forma funcţionari (în judeţul Gorj „din şcolile profesionale nu
a ieşit niciun atelier de lucru, din şcolile de menaj toate absolventele căutau să
fie învăţătoare sau suplinitoare, iar din şcolile celelalte căutau să se facă notari
la sate sau profesori”) şi cea de-a treia urmează a fi lansată de proiectul de lege
aflat în dezbatere.57
Marea inovaţie a sistemului de învăţământ, ce urma să fie inaugurat,
constă în înlocuirea învăţământului primar de patru clase, cu cel de şapte clase,
avându-se în vedere ca în cei trei ani de învăţământ complementar „să se înveţe
agricultură, meserii, lucrul manual, ca săteanul să stea la el acasă şi să fie
folositor.”58
Necesitatea adoptării unei asemenea legiuiri este demonstrată de Nicolae
Hasnaş cu noul cadru impus de sfârşitul războiului: înfăptuirea Marii Uniri,
împroprietărirea ţăranilor, votul universal etc. „România, – spune el – din cauza
exproprierii şi a bogăţiilor imense ce zac în solul şi subsolul ei, trebuind să devină
o ţară industrială, nevoia de cultură e imperios cerută, pentru a introduce în
ramurile industriale români, căci altminteri vom fi inundaţi, în scurt timp, numai
de elemente străine neamului.”59
Nicolae Hasnaş nu poate să nu admită, în spiritul obiectivităţii, existenţa
unui anume avans al Transilvaniei, unde „ştiinţa de carte este mult mai intensă”
şi pe de altă parte „starea culturală într-adevăr înapoiată în care se află Vechiul
Regat, Basarabia şi chiar Bucovina.” Chiar dacă războiul s-a încheiat, urmează
altul „mult mai crâncen şi mai tenace, războiul pentru cultură, pentru a putea
face din ţara noastră un rai, prin muncă, economie şi cinste.”60
Interesantă ni se pare laborioasa analiză pe care Nicolae Hasnaş o face
cauzelor analfabetismului, de neeradicarea sa făcându-se vinovat chiar partidul al
cărui membru era. Motivul pentru care ardelenii au parcurs mai mulţi paşi înainte
s-ar regăsi în concepţia reformatoare promovată de mitropolitul român Andrei
Şaguna, cel ce înţeles ca nimeni altul că trebuie „să facem pe români, să facem
pe săteni să-şi facă ei singuri şcoala, pentru că lucrul făcut de ei o să fie mai iubit
56 Ibidem, p. 26
57 Ibidem
58 Ibidem, p. 27
59 Ibidem
60 Ibidem
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şi mult mai înzestrat şi deci mai cu sfinţenie urmat.”61
În Regat, modelul promovat de învăţatul ardelean nu a fost din
nefericire preluat întrucât prin Constituţia din 1866 „am declarat de la început
că învăţământul este al statului, obligatoriu şi gratuit.” Or, tot ceea ce este
obligatoriu, „tot ce este introdus prin restricţiuni şi pedepse prea mari, niciodată
nu poate să dea rezultatele cele mai bune la care cineva se aşteaptă.”62
Pentru a nu se îndepărta de la această idee, Nicolae Hasnaş îşi avertizează
proprii colegi de partid că va interveni atunci când se va discuta despre
obligativitatea şi sancţiunile ce vor fi aplicate pentru nerespectarea legii. „Să
căutăm pe ţăran să-l deprindem cu şcoala, – spune el – şi spre bucuria noastră,
domnilor senatori, ţăranul a început să se deprindă cu ea şi astăzi avem atâtea
şcoli câte ne sunt trebuincioase, pentru a da masei mari cultura şi studiile ce le
sunt necesare.”63
O altă cauză a situaţiei precare din învăţământul românesc o constituie, în
opinia omului politic gorjean, lipsa de interes a proprietarilor de pământ pentru
acest domeniu. Deşi au existat de-a lungul timpului elemente progresiste, care
au înţeles că „proprietatea este o funcţie socială şi cere sacrificii de muncă, nu
numai stoarcerea şi exploatarea neomenească”, au apărut în perioada fanariotă
proprietari străini ce „nu caută altceva decât numai să sugă şi să soarbă tot
sângele şi vlaga sătenilor”.64
Cunoscător avizat al evoluţiilor din propria ţară, dar şi din statele vecine,
Nicolae Hasnaş consideră că este nevoie de eforturi sporite „pentru dezvoltarea
ideii noastre naţionale unitare, necesare conservării neamului.” În această situaţie
recunoaşte înţelepciunea locuitorilor din Banat, Ardeal şi din celelalte provincii,
care nu au alimentat adâncirea disensiunilor, cum se întâmpla la momentul
respectiv în Iugoslavia. Pentru construirea unei legislaţii şcolare realiste se
impunea luarea în consideraţie a tuturor acestor lucruri şi în plus „trebuie să fim
călăuziţi de iubirea poporului, dar nu în sensul patriotismului romantic.”65
Foarte interesant că la un momentdat apare un schimb de replici cu
senatorul Ermil Pangrati. Nicolae Hasnaş reaminteşte că românul, în mândria lui
cuminte, a mers până acolo că în propria religie nu şi-a născocit nici un fel de
sfinţi, cu excepţia acelui „Sfânt aşteaptă”. Replica omului politic ţărănist susţine
că sfântul invocat nu este de neglijat deoarece „dascălii toţi îl cunosc şi aşteaptă
să le dea ceva şi până acum nu le-a dat nimic.”66 Era, desigur, o aluzie directă la
slaba salarizare a cadrelor didactice, în fapt de atâtea ori invocată şi de senatorul
din Târgu-Jiu.
61 Ibidem, p. 28
62 Ibidem
63 Ibidem, p. 28 – 29
64 Ibidem, p. 29
65 Ibidem, p. 30
66 Ibidem
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Reforma învăţământului, în concepţia lui Nicolae Hasnaş, trebuie să se
înscrie obligatoriu şi pe direcţia promovării reformei morale. „Idealul nostru
naţional – spune el – va trebui să fie liber de orice egoism, de orice tendinţă spre
tiranie din partea celor tari şi puternici.” În acest loc, socialistul de odinioară,
liberalul din acel moment, combate cu toată fermitatea comunismul ce trebuia
îndepărtat printr-o educaţie serioasă. Era singura şansă „ca acei care caută să
ne otrăvească sufletele, comunismul roşu – care sunt cei mai mari reacţionari şi
ultrareacţionari – să nu prindă şi la noi.”67
Luând în discuţie obiectivele generale ale şcolii româneşti, Nicolae
Hasnaş trece practic în revistă programul P.N.L. de a realiza o legislaţie coerentă
în concordanţă cu necesităţile reale ale ţării. Legiuirile promovate de liberali „nu
sunt nişte verigi de lanţuri disparate, unele de un fel, altele de altfel, ci este
o continuitate lentă, conducând întotdeauna spre progres.”68 Într-un plan mai
amplu, legile din învăţământ, justiţie, domenii, căi ferate „coroborează una cu
alta, încât să meargă progresul cel mare.”69
Pentru că scopul imediat al şcolii este acela de a trece de la formarea de
funcţionari la pregătirea de buni meseriaşi, Nicolae Hasnaş aduce un exemplu din
judeţul său, de la Novaci. În această localitate, după război, la un momentdat un
grup de americani ofereau localnicilor haine şi alte produse. Un ţăran, Pătrăşcoiu,
„cât un brad de munte”, spune cu înţelepciune: „Ei ne împart ţoale, dar cu
ochii spre munţii noştri!” Iată de ce, se justifică senatorul gorjean, „trebuie să
deprindem poporul nostru cu munca, cu ideea că plugăria şi munca e necesară,
şi ţinta actualului proiect de lege este tocmai ideea de viaţă, de muncă, de
energie.”70
Aceluiaşi parlamentar ţărănist, Costăchescu, care acuza lipsa caracterelor
tari la români, Nicolae Hasnaş îi răspunde cu exemplele conservatorilor
N.Filipescu sau Take Ionescu, ce se adaugă la generaţia de politicieni liberali.
Adevărata înfăţişare a oamenilor, continuă el, se vede numai când sunt puşi la
treabă, „diploma searbădă pe care poate să o ia orişicine şi oricând, nu arată
caracterul.”71
Constatăm că Nicolae Hasnaş nu este deloc străin de opera lui K.Marx,
lucru explicabil gândindu-ne la trecutul său socialist. El selectează, pentru
parlamentarii din sală, celebrul citat despre religie considerat „ca o frază inventată
de unii, pentru a asupri pe cei mulţi”, utilizat şi de Mihai Eminescu în poezia
„Împărat şi proletar”. În propria opinie, religia este mai degrabă „acea uşurare
sufletească, este acel care se adresează spiritului, care educă, care naşte, care
67 Ibidem
68 Ibidem, p. 32
69 Ibidem
70 Ibidem
71 Ibidem, p. 33
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creează dacă-i dăm ceea ce trebuie să-i dăm, este potolitoare şi înălţătoare.”72
Educaţia religioasă, în concepţia senatorului gorjean, trebuie să înceapă
de la bază, „căci prin familie trebuie crescut copilaşul zi cu zi, minut cu minut,
secundă cu secundă, în iubirea de religie, în iubirea de Dumnezeu.” Din acest
motiv învăţătura religioasă trebuie bine introdusă în şcolile normale „astfel ca
învăţătorii să fie adânc pătrunşi de ea, ca şi ei la rândul lor să o împrăştie apoi,
zi cu zi, ceas cu ceas.”73
Nicolae Hasnaş vehiculează cu lejeritate conceptele operaţionale de bază
ale organizării vieţii social-politice analizând, de exemplu, şcoala prin prisma
relaţiilor sale intrinsece cu statul. „Va să zică – spune el – trebuie să privim
educaţia ca o funcţie socială şi, în acelaşi timp, ca o afacere de stat. Deci, statul
are interesul şi e obligat ca educaţia să fie bine îndrumată şi proiectată în şcolile
primare, unde mai cu seamă învăţământul e obligatoriu.”74 În plus, şcoala
fiind organul principal de funcţionare corectă a mecanismelor sociale, scopul ei
teoretic şi practic trebuie să fie acela de a deveni o „instituţie de dezvoltare a
vieţii complete şi de adaptare la existenţă, un mijloc de adâncire a existenţei.”75
Toate acestea erau motive ca proiectul de lege avansat să menţină ţinta în baza
căreia şcoala „să scoată din copiii ţării muncitori îndemânatici, independenţi şi
buni gospodari.”76
Un spaţiu important îl acordă Nicolae Hasnaş şcolilor pentru minorităţi,
în viziunea sa P.N.L. fiind singura formaţiune politică dispusă în abordarea
tranşantă a problemei, celelalte eschivându-se, de cele mai multe ori, din motive
electorale. Liberalii consideră că minorităţile trebuie să se educe în limba lor,
dar atât cât trebuie, în conformitate cu interesele generale ale statului român.
În aceste şcoli este obligatoriu să se înveţe şi limba română pentru că „nu este
interesul minorităţilor să nu cunoască limba statului în care trăiesc.”77
Pentru a demonstra că este la curent cu realităţile din provinciile care
s-au unit cu patria-mamă, Nicolae Hasnaş trece în revistă progresele înregistrate
de învăţământul minorităţilor din Transilvania, de la introducerea guvernării
româneşti. Astfel, numărul şcolilor confesionale a crescut de la 781 la 1060,
în limba maghiară, de la 261 la 314, în limba germană şi de la niciuna la 32
pentru şvabi. În ce-i priveşte pe românii uniţi, consideră că la Alba-Iulia a fost
ratată şansa reunificării bisericilor ortodoxă şi greco-catolică. Din acest motiv
lucrurile trebuie abordate ca atare, şcoala conaţionalilor noştri aparţinând acestei
confesiuni, urmând a fi tratată cu toată înţelegerea.78
72 Ibidem
73 Ibidem, p. 33 – 34
74 Ibidem, p. 34
75 Ibidem
76 Ibidem
77 Ibidem, p. 35
78 Ibidem
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Atunci când senatorul Hans Otto propune susţinerea de către stat a şcolilor
minoritare oriunde s-ar afla peste 30 copii de vârsta şcolară, Nicolae Hasnaş este
categoric: „Noi nu avem şcoală pentru noi şi să facem pentru ei?” El crede că
mai degrabă scopul liderilor formaţiunilor politice aparţinând minorităţilor este
de a se fixa cu ochii pe graniţe „şi nu se gândesc decât la lucruri pe care mintea
mea refuză să le primească.”79
Din postura de medic, Nicolae Hasnaş nu putea să neglijeze problemele
de sănătate şi igienă şcolară. Invocând gânditori precum Rabelais (Gargantua
devenise „prin abuz de latineşte şi greceşte, idiot, tâmpit, îndobitocit şi nebun”,
fiind salvat de Teodor, un medic ilustru care-l tratează „cu igienă, aer şi muncă”),
Montaigne sau Napoleon, solicită instituirea funcţiei de de medic şcolar. „Noi nu
vroim să creem genii – spune el – ci vroim numai să creştem tinerele vlăstare
sănătoase, la corp şi la minte, vânjoase şi robuste, oameni solizi şi puternici,
care, toţi la un loc, vor face o ţară de oameni sănătoşi din care va ţâşni ideea
creatoare genială, după cum ţâşneşte apa clară din muntele maiestuos şi care cu
încetul şi cu alte izvoare formează măreţia maiestuoasă a fluviului gigant.”80
Luând în calcul exemplele pe care le cunoştea personal, Nicolae Hasnaş
demonstrează necesitatea medicilor în şcoli pentru prevenirea unor boli, cum ar
fi tuberculoza, generatoare de mortalitate infantilă. „Lupta contra tuberculozei
trebuie să fie începută la vârsta copilăriei…Şcoala ar deveni astfel un mare filtru
pentru cazurile de tuberculoză” – spune el. În preconizata reformă a instrucţiei
publice „latura igienică pentru educaţia copiilor şi pentru păstrarea sănătăţii
lor trebuie să se afle pe primul loc.”81
Relaţia implicită dintre rezultatele elevilor şi sănătatea acestora este de
luat în calcul. „Am văzut – mărturiseşte Nicolae Hasnaş – copii atinşi de sifilis
ereditar, de care învăţătorul disperase că nu poate să facă ceva şi desigur că, cu
bătaie şi chinuri nu face nimic, căci unui asemenea copil îi trebuie un tratament
special.”82
În şcoli mai este nevoie şi de medicul pedagog, consideră senatorul.
„Pedagogia – spune el – este o ştiinţă care are nevoie de multe cunoştinţe,
care este în legătură cu pshihologia, cu cunoaşterea creierului şi cu atâtea alte
cunoştinţe de ştiinţe pozitive”.83
Pentru o mai bună înţelegere a filozofie proiectului de lege, senatorul de
Gorj revine asupra problemei pregătirii dascălilor din învăţământul rural. Este
necesar ca numărul acestora să crească şi să conducă la o „instrucţiune ştiinţifică
unitară.” Este îmbrăţişată călduros iniţiativa ministrului Instrucţiunii Publice,
C.Angelescu, de a înfiinţa o şcoală normală superioară, instituţie care urma să-i
79 Ibidem, p. 35 – 36
80 Ibidem, p. 37
81 Ibidem
82 Ibidem, p. 39 – 40
83 Ibidem, p. 40
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condiţioneze pe absolvenţi de practicarea meseriei pentru care s-au pregătit, aşa
încât „banul statului să nu se cheltuiască în zadar.”84
Ca şi în alte situaţii, Nicolae Hasnaş nu ratează posibilitatea de a trage
un serios semnal de alarmă asupra stării precare în care se zbătea din punct de
vedere financiar corpul didactic. „Cunoaştem şi greutăţile statului – spune el –
dar gândiţi-vă ce educaţie, ce foc sacru poate să insufle cel cu coatele roase şi
cu genunchii rupţi, care se gândeşte cu groază la hrana de la amiazi, a lui şi alor
lui? Se impune o imperioasă îndreptare, statul e dator s-o facă, şi cât mai iute,
va fi mai bine.”85
În încheiere, Nicolae Hasnaş ţine să precizeze că proiectul de lege „nu e
o imitaţie servilă a legilor anterioare”, ci este o continuare a acestora şi o punere
în concordanţă cu legislaţia adoptată după război. Iniţiatorului, Ministerului
Instrucţiunii Publice, îi reaminteşte că nu şi-a făcut decât datoria „ca un dascăl
muncitor şi priceput”, exprimându-şi speranţa că generaţiile viitoare îi vor fi
recunoscătoare.86
Între alte motive, ampla intervenţie a senatorului gorjean pe problemele
şcolii se dorea şi o susţinere a ministrului C.Angelescu „în lupta pe care o
ducea pentru ridicarea maselor populare la un alt nivel de cultură.” Susţinut
de I.I.C.Brătianu, înaltul demnitar avea de suportat opoziţia celorlalţi miniştri,
care nu vedeau cu ochi buni eforturile financiare ce se făceau în ultima vreme în
acest domeniu. Până şi marele savant N.Iorga, referindu-se la numărul mare de
şcoli inaugurate susţinea că s-au „făcut pereţi fără să le dea suflet.” Un reproş
asemănător îl formulase principele-moştenitor Carol.87
Bucurându-se de o relaţie specială cu ministrul Instrucţiunii, Nicolae
Hasnaş a reuşit să finalizeze multe proiecte pentru alegătorii săi. Între ele se numără,
Şcoală Normală, Liceul Comercial, iar „pentru Liceul Teoretic de Fete a obţinut,
cu primarul Titi Bălănescu, Şcoala primară, pe care a reparat-o, transformând-o
spre a putea fi pus în funcţie liceul de mai târziu.” Împreună cu acelaşi destoinic
edil, dar şi cu alţii, a organizat construirea localurilor pentru cele două şcoli
primare de băieţi, extinderea Şcolii profesionale de fete şi înfiinţarea şcolilor
de meserii de la Peştişani, Şomăneşti, Borăscu, Logreşti şi Târgu-Cărbuneşti.
A făcut eforturi pentru a le înzestra cu „unelte, scule, în special şcoala de la
Vădeni, căreia i-a asigurat secţia ceramică din Tărgu-Jiu, care, în ultimul timp
stagna din lipsă de fonduri şi materiale.”88
Elevii silitori, dar săraci, au primit burse şi au fost procurate cărţi pentru
înzestrarea bibliotecilor şcolare, cu deosebire a celor săteşti.89
84 Ibidem
85 Ibidem, p. 41
86 Ibidem
87 Idem, În volbura vieţii…,Târgu-Jiu, Editura Măiastra, 2010, p. 169
88 Ibidem, p. 170
89 A fost, în unele cazuri, foarte dezamăgit să constate că eforturile sale nu erau valorificate
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Ministrul C.Angelescu a aprobat cu multă dărnicie toate aceste iniţiative,
dar regretabil unele dintre ele au fost desfiinţate mai târziu de guvernările naţionalţărăniste, cum a fost cazul Şcolii de meserii de la Şomăneşti.90
Explicaţia acestor constante preocupări rezidă în convingerea deplină
a dr.Nicolae Hasnaş, conturată încă de la venirea sa pe aceste meleaguri, că
fiii gorjenilor dovedesc dragoste de învăţătură. Din nefericire erau obligaţi să
meargă „cu mâncarea în traistă, venind de prin sate depărtate, ascunse prin
văgăuni, spre a-şi potoli setea de învăţătură la Craiova, la Rm.Vâlcea, la Turnu
Severin.”91
Iniţiindu-se din nou dezbateri pe marginea Legii învăţământului, la
14 iunie 1924 îl regăsim pe Nicolae Hasnaş cu unele propuneri de modificare.
Astfel, se alătură iniţiativei introducerii obligativităţii pentru învăţători de
a-i însoţi pe elevi la biserică duminica şi de sărbători, dar amendamentul este
respins.92
Sub preşedinţia unui alt liberal gorjean, Aristică Schileru, se constituie
la 18 iunie 1924 un comitet al delegaţilor format din Sima Niculescu, preoţii
N.Ionescu şi Popescu – Breasta şi Nicolae Hasnaş pentru a iniţia proiectul de lege
menit să autorizeze Epitropia Bisericii „Sfinţii Împăraţiu Constantin şi Elena”
din Târgu-Jiu să cedeze Prefecturii Gorj un loc viran de 50.000 metri pătraţi
pentru a se construi Şcoala Normală. Expunerea de motive este prezentată de
Al.Lapedatu, ministrul Cultelor şi Artelor, care accentuează ideea că „în TârguJiu se simte în mod imperios nevoia unui local propriu de şcoală normală.”
Aflăm, de asemenea, că la acea dată se finalizase fundaţia, ceea ce determină
acceptarea de către senatori a iniţiativei.93
În aceeaşi problemă, Nicolae Hasnaş a făcut diligenţe la Camera
Deputaţilor, votându-se în unanimitate legea. Lucrările, începute în a doua parte a
anului 1923, după proiectul arhitectului C.Păunescu, s-au finalizat în 1925, când
se montează placa de marmură din holul central ce prezintă posterităţii harnicii
ctitori ai superbului edificiu.94
Nicolae Hasnaş, căruia i se alătură la 26 iunie 1924 senatorii C.Rigu,
I.Panaitescu, M.Fehmi, Th.G.Mândroceanu, I.Mandai şi G.Teodorescu, semnează
Expunerea de motive a proiectului de lege privind titularizarea corpului didactic
din şcolile de meserii. Este cazul maiştrilor-instructori, care niciodată nu au avut
această calitate. „Cum această categorie de dascăli – subliniază documentul –
depun o muncă fără preget având un rol de netăgăduit în propăşirea economică
suficient. Indolenţa unor dascăli l-a durut, dar nu putea reacţiona convingător pentru că unii „erau
fini de-ai politicienilor, unii chiar finii săi politici, cărora nu era de ajuns să li se spună de la
obraz.”( Ibidem, p. 171)
90 Ibidem, p. 170
91 Ibidem, p. 168
92 „Monitorul Oficial” (Senat), nr. 78, din 1 iulie 1924, p. 1540
93 Idem, nr. 81, din 10 iulie 1924, p. 1704 – 1705
94 http://www.judetulgorj.info/invatamant_targu-jiu/148_licee_din_targu-jiu...
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şi industrială a ţării, nu se mai poate ca ei să rămână în starea de inferioritate
faţă de ceilalţi membrii ai corpului didactic şi trebuie legaţi de şcoală, dându-lise stabilitatea.”95
Respectivul proiect de lege, aprobat fără discuţii, prevedea titularizarea
provizorie pentru şefii de ateliere, maiştri şi ajutori de maiştri, de la unităţile
de profil care funcţionau de cel puţin 15 ani. De asemenea, învăţătorilor şi
institutorilor care absolviseră în anul şcolar 1908 – 1909 cursul de pe lângă Şcoala
Superioară de Meserii din Bucureşti li se asigura titlul definitiv de institutor în
şcolile inferioare de meserii.96
În şedinţa din 30 iunie 1924, Nicolae Hasnaş prezintă raportul cu privire
la înfiinţarea Secţiunii pedagogice de pe lângă Universitatea Bucureşti. Comisia
constituită în acest sens era formată din Î.P.S.Pimen, mitropolitul Moldovei,
preşedinte, Adolf Schulerus, C. Rigu, Nicolae Hasnaş şi D. Drăghiescu. Actul
legislativ avea ca obiectiv asigurarea unei educaţii temeinice pentru învăţători,
printr-o pregătire specială a cadrelor didactice de la şcolile normale.97
Aşa cum va proceda de fiecare dată în timpul vacanţelor parlamentare,
dar nu numai, Nicolae Hasnaş se implică în rezolvarea celorlalte probleme ale
judeţului, cum procedează în cazul Liceului „Tudor Vladimirescu”. Directorul
instituţiei, M.Costescu, îl solicită pentru construirea unui internat, populaţia
şcolară fiind tot mai numeroasă, „iar gazdele nu corespundeau cerinţelor de
igienă şi educaţie.” Împreună au mers la ministrul de resort, dr.C.Angelescu,
obţinând, pentru început, un fond de 500.000 lei, organizându-se licitaţie publică
în ziua de 2 iulie 1924.98
Publicaţia „Viitorul Gorjului” din Târgu-Jiu ni-l relevă pe senatorul gorjean
ca un susţinător fervent al prezenţei fiilor de gorjeni în învăţământul superior.
Alături de prefectul I.Micodin, liberal şi el, adresa o „rugare” locuitorilor cu
stare din judeţ pentru a contribui la achiziţionarea în Bucureşti a unui edificiu ce
urma să fie transformat în cămin studenţesc. Era o practică frecventă a timpului,
lucru prea bine cunoscut de el, multe dintre judeţele ţării având în proprietate
asemenea aşezăminte. „Cunoaşteţi cu toţii ardoarea, iscusinţa şi puterea de
muncă a gorjenilor – se spunea în apel. Se cunoaşte iarăşi numărul mare de
copii dornici de învăţătură ce caută să se adape la luminile culturii, dar lipsurile
de tot felul îi împiedică. Cunoaşteţi iarăşi caracterul şi sufletul pur românesc al
gorjenilor, aşa că ei ar fi far luminos de românism şi naturalism în toate colţurile
ţării.”99
Din precizările solicitării constatăm serioasa implicare a dr.Nicolae Hasnaş
în această iniţiativă, întrucât depunerile urmau a se face în contul său personal, la
95 „Monitorul Oficial” (Senat), nr. 89, din 27 iulie 1924, p. 2010
96 Ibidem, p. 2011
97 Dr.Nicolae Hasnaş, op. cit., p. 49
98 C.Cîrstoiu, Un secol de lumină. 1890 – 1990, Târgu-Jiu, 1990, p. 116
99 „Viitorul Gorjului”, Târgu-Jiu, an III, nr. 2, din 12 februarie 1925, p. 3
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orice bancă din oraş cu menţiunea „Căminul studenţilor gorjeni”. Pentru fiecare
dintre donatori se garanta publicitate gratuită în paginile ziarului.100
Visul omului politic gorjean a devenit realitate la 8 noiembrie 1927,
la festivitate luând cuvântul, printre alţii, Gr.Geamănu, preşedintele „Cercului
Studenţesc Gorjan” şi Gh.Tătărescu, subsecretar la Interne.
Se subliniază că liderii studenţilor gorjeni au ţinut o permanentă legătură
cu fruntaşii politici gorjeni Gh.Tătărescu, C.Bălănescu Nicolae Hasnaş, de data
aceasta în postura de prefect, toţi răspunzând cu multă solicitudine, negociind
personal închirierea imobilului şi condiţiile de plată. Prefectul a transmis că va
alimenta necesităţile căminului cu o sumă de cel puţin 200.000 lei anual, atât
cât s-a promis şi de către N.Tomovici-Plopşor, predecesorul său în regimul
averescan.101
În şedinţa din 31 martie 1925, Nicolae Hasnaş citeşte proiectul de lege prin
care Facultatea de Medicină era autorizată să achiziţioneze cadavre nereclamate
până la gradul IV de rudenie. În discuţiile care au loc, senatorul C.Rigu nu înţelege
de ce evreii nu pot depăşi unele prejudecăţi generate de disecţiile pe cadavre. Ei
nu admit asemenea operaţiuni „căci se profanează, dar tu evreu, pe un cadavru
de creştin poţi face oricâte disecţii, fără ca aceasta să fie profanare!”102
Nicolae Hasnaş se dovedeşte un bun cunoscător al problemei, invocând
dezordinile studenţeşti legate de problema cadavrelor. El propune, pentru
depăşirea impasului, ca la toate facultăţile de medicină din ţară „studenţii evrei
să nu disece decât pe cadavre evreeşti, după cum studenţii creştini să nu disece
decât pe cadavre de creştini.”103
Legea, după părerea sa, nu serveşte numai facultăţilor de medicină,
ci şi societăţilor de înmormântare evreeşti „ca să arate populaţiei evreeşti de
naţionalitate română că trebuie să contribuie şi ea la învăţământul medical al
fiilor ei.” În Franţa şi Anglia au existat probleme similare în urmă cu 25 – 30 ani,
ce s-au rezolvat printr-un act normativ asemănător cu cel aflat în dezbatere.104
N.G. Popovici îl susţine pe omul politic gorjean, întărind propunerea ca să
nu se mai îngăduie studenţilor evrei practicarea disecţiilor pe cadavre de creştini.
I.Sanielevici solicită, la rândul său, o lege clară privind regimul acestor operaţiuni
medicale. Se supune la vot şi se acceptă ca „toate cadavrele bolnavilor decedaţi
în spitale sau găsite pe calea publică, oricare ar fi naţionalitatea şi religia lor,
care nu sunt reclamate în termen de trei zile de la deces de către rude până la al
patrulea grad inclusiv” să fie predate facultăţilor de medicină.105
Pentru o perioadă scurtă, Nicolae Hasnaş a fost prefectul judeţelui,
100 Ibidem
101 Idem
102 „Monitorul Oficial” (Senat), nr. 64, din 17 mai 1925, p. 1280
103 Ibidem, p. 1281
104 Ibidem
105 Ibidem
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demnitate din care a lucrat cu mare abnegaţie la dezvoltarea învăţământului local.
Din ziarul „Gorjanul” aflăm că din inţiativa sa a luat fiinţă la Bâlteni o şcoală
de meserii, numită „Şcoala Schilerilor”, cu patru secţii: Lemnărie, Cizmărie,
Fierărie şi Croitorie. Localul era înzestrat cu mobilier şi alte materiale de urmaşii
lui Dincă Schileru, terenul a fost cumpărat de Prefectură, iar cursurile urmau să
înceapă la 15 octombrie 1927.106
Pe aceeaşi linie se înscriu demersurile lui Nicolae Hasnaş pentru ca localul
şcolii din Şomaneşti să fie cedat Şcolii de meserii din aceeaşi localitate, „una din
cele mai bune şcoli de acest fel din judeţul nostru.” Cu acest prilej i se aduceau
sincere mulţumiri din partea locuitorilor.107
Reţinem şi acţiunea din 23 octombrie 1927, când în satul Radoşi, comuna
Cărpiniş, a avut loc inaugurarea noului local de şcoală. Alături de prefect s-au aflat:
I.Dem.Petrescu (senator), I.Micodin şi I.Mihai-Gele, (deputaţi), I.Cioată (revizor
şcolar), C.Lianu (subrevizor şcolar) şi alţii. Înainte de începerea festivităţii,
oficialităţile „s-au coborât în mijlocul sătenilor interesându-se de nevoile lor,
printre care cea mai de căpetenie este lipsa porumbului.”108
În cuvântul său, Nicolae Hasnaş subliniază importanţa acţiunii,
destăinuindu-şi mulţumirea sufletească pe care o simte văzând că „în sfârşit
sătenii s-au convins de marele rost al culturii”. Insistând pe rolul şcolii şi bisericii
în dezvoltarea neamului îi sfătuieşte pe săteni „să dea deplină ascultare preoţilor
şi învăţătorilor.” De asemenea, pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aprobă din
partea Prefecturii cuantumul de 10.000 lei.109
Sume de bani au donat şcolii senatorul I.D.Petrescu, deputatul I.MihailGele şi I.Cioată din partea Comitetului Şcolar.110
Într-un articol intitulat „Încă o şcoală de meserii” se revine la iniţiativa
din Bâlteni, în care a fost implicat şi prefectul Nicolae Hasnaş. Începerea
cursurilor a avut loc mai târziu de cât se preconizase, la 1 decembrie 1927,
noua şcoală luând „numele Schilerilor, în amintirea acestor buni fii ai Gorjului
nostru”. Directorul instituţiei, I.Oprişan, „aduce mulţumiri dr.Hasnaş pentru
sprijinul dat la înfiinţarea acestei noi şcoli, precum şi domnului Ilarie Schileru111,
reprezentantul urmaşilor Schileri, pentru donaţia făcută.”112
Nedezminţita disponibilitate a lui Nicolae Hasnaş, deşi nu mai era prefect,
de a fi în cât mai multe locuri este ilustrată şi de prezenţa sa la Tismana, în ziua de
24 iunie 1928, la Cercul învăţătorilor din zonă. Acţiunea avea în vedere, înainte
de toate, sărbătorirea pensionării dascălilor Dumitru Popescu din Tismana şi
106 „Gorjanul”, an IV, nr. 31, din 30 septembrie 1927, p. 3
107 Idem, nr. 32, din 8 – 15 octombrie 1927, p. 3
108 Idem, nr. 36 – 37, din 13 noiembrie,1927, p. 2
109 Ibidem
110 Ibidem
111 Despre Ilarie Schileru în Gheorghe Nichifor, Dorina Nichifor, Andrei Popete – Pătraşcu,
Dincă Schileru – o legendă vie a Gorjului, Craiova, Editura Sitech, 2012, p. 109 – 110
112 „Gorjanul”, an IV, nr. 44 – 45, din 18 decembrie 1927, p. 1 – 2
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Dumitru Popescu din Racoţi. Au mai fost prezenţi: C.Neamţu, senator, I.Micodin,
şi Al.Mihuleţu, deputaţi, Gh.Cămărăşescu, prefectul judeţului, Şerban Frumuşanu,
avocat, Jean Bărbulescu, directorul ziarului „Gorjanul” ş.a.
Luând cuvântul, medicul subliniază rolul învăţătorului ca factor cultural
şi afirmă că la români, ca şi în alte părţi războaiele s-au câştigat cu aportul
esenţial al dăscălimii. „Sărbătoriţii de azi – spune el – trec în viaţa de sfătuitori,
de consilieri, trec să se odihnească după o muncă istovitoare, pusă în serviciul
ridicării neamului.”113
În primăvara anului 1930 îl întâlnim pe medicul gorjean în postura de
consilier comunal, pe mandatul primarului D.Maniţescu.114
Cam în aceeaşi perioadă, Ştefan Bobancu, personalitate de anvergură
din istoria şcolii şi culturii gorjene a fost omagiat de locuitorii judeţului.115 La
manifestări au luat parte numeroase oficialităţi şi cadre didactice, în frunte cu
prefectul. Sărbătoarea descrisă pe larg de „Gorjanul” a întrecut cu mult cadrele
unei manifestări obişnuite, luând caracterul unui adevărat eveniment, de
sărbătorire a recunoştinţei unui întreg judeţ faţă de acela care timp de 40 de ani
„a dat lumină din lumina lui şi suflet din sufletul lui mare, miilor de elevi ce i-au
trecut prin mână, care azi ocupă situaţii înalte, miniştri, parlamentari, medici
distinşi, profesori renumiţi, militari apreciaţi etc.”116
Dr. Nicolae Hasnaş, neputând lipsi de la un asemenea moment, subliniază
că deşi nu a fost un apropiat al distinsului profesor a recunoscut de fiecare dată
că acesta şi-a îndeplinit datoria faţă de neamul lui, cum puţini au ştiut să o facă.
„Pentru omul acesta superior – spune el, depăşind cu lejeritate limitele de partid
care i-a despărţit de-a lungul anilor, – am intervenit pe când eram la putere, să
i se acorde o pensie, ca un premiu naţional, cum s-a acordat şi altor români
ardeleni care au luptat mult mai puţin pentru unitatea naţională, dar văzând că
în proiectul de lege ce vroiau a prezenta Corpurilor Legiuitoare vor să introducă
şi alţi nechemaţi, am renunţat. De altfel am şi plecat de la putere, astfel că cei
de azi ar trebui să încerce, poate cu mai mulţi sorţi de izbândă, ca să asigure
pâinea cea de toate zilele acestui mare făuritor de suflete, care n-a avut timp să
se gândească la asigurarea restului vieţii.”117
În perioada dificilă a crizei economice din anii 1929 – 1933, depăşind
cu lejeritate orice bariere de partid, participă la solemnităţi precum cea legată
113 Idem, an V, nr. 24 – 25, din 30 iunie – 7 iulie 1928, p. 2 - 3
114 I. Ţelină, Instalarea noului Consiliu comunal al oraşului, în „Gorjanul”, an VII, nr.17 – 18,
din 1 – 8 mai 1930, p. 1
115 Vezi, despre Şt. Bobancu, C.Lupescu, Profesorul Ştefan Bobancu, în „Gorjeanul”, an VI, nr.
1366, din 3 iunie 1994; Archir Iancu, Ştefan Bobancu, în „Amicul Tinerimei”, Târgu – Jiu, nr.
unic, din iulie 1941; Gh. Nichifor, Contribuţii ale intelectualităţii gorjene la lupta pentru unitate
naţională, în „Litua. Studii şi cercetări”, vol. V, Târgu-Jiu, 1992, p. 104 –105; I. Mohor, A murit
Ştefan Bobancu, în „Gorjanul”, an XVIII, nr. 1, din 1 – 7 ianuarie 1941
116 Sufletul gorjenesc recunoscător, în „Gorjanul”, an VII, nr. 17 – 18, din 1 – 8 mai 1930, p. 3
117 Ibidem
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de inaugurarea noului local de şcoală de la Tismana, împreună cu prefectul
naţional-ţărănist P.Petrescu, D.Manofescu, primarul Târgu-Jiului, deputatul
Nicolae Mischie şi alţii. Instituţia urma să poarte numele lui George Coşbuc,
„prieten până la moarte al Văii Tismana, unde-şi petrecea totdeauna lunile de
odihnă.”118
Nicolae Hasnaş le aminteşte celor prezenţi că în calitatea sa de prefect, a
crezut necesar „să ajute la ridicarea acestei şcoli, ai cărei dascăli începând cu
bătrânul pensionar Dumitru Popescu, fac fală judeţului.” 119
Participanţilor li s-a citit o emoţionantă telegramă, expediată de soţia
poetului, Elena Coşbuc, în care se spunea: „Mulţumesc din suflet celor ce s-au
gândit să treacă la nemurire numele regretatului meu soţ, care – fiu de ţăran fiind
– le-a fost atât de drag.”120
Pentru ziua de 12 decembrie 1932 s-au organizat la Târgu-Jiu, din iniţiativa
lui Nicolae Hasnaş, acţiuni de comemorare prilejuite de împlinirea a 20 de ani
de la trecerea în nefiinţă a lui Spiru Haret, ministru reformator, dar şi un mare
prieten al Gorjului.121 Pentru început a avut loc o întrunire la Clubul liberal unde
împreună cu C.Bălănescu şi alţii „au evidenţiat întreaga activitate a lui Spiru
Haret, în cadrul Partidului Liberal, pe care l-a onorat şi întărit.”122
Festivităţile au continuat în amfiteatrul Liceului „Tudor Vladimirescu”,
seria cuvântărilor fiind deschisă tot de medicul gorjean. El a creionat situaţia
economică, socială, şcolară şi morală ce domina epoca în care a trăit şi lucrat
marele reformator. Referindu-se cu o anume doză de patetism la „starea de robie
a ţărănimii şi exploatarea ce o exercita asupra ei trusturile arendăşeşti” sunt
elogiate iniţiativele sale în direcţia constituirii asociaţiilor ţărăneşti şi băncilor
populare. „Înţelegând că ţara nu-şi poate păstra locul printre popoare – spune
despre el Nicolae Hasnaş – şi nici îndeplini menirea sa istorică, cu o ţărănime
săracă şi neluminată, şi-a pus toată puterea de muncă în slujba acestor idealuri,
prin şcoală să dea poporului lumină, iar prin organizaţiile cooperatiste să-i
îmbunătăţească starea materială.”123
Cunoscându-i bine viaţa şi opera, Nicolae Hasnaş subliniază că în acest
efort uriaş, Spiru Haret şi-a luat alături preoţii şi învăţătorii, „considerându-i ca
singurii factori reali de propăşire a satelor.” Întreaga sa activitate s-a derulat în
cadrul PNL, formaţiune care l-a înţeles şi apreciat. „Ce ar fi fost acest mare patriot
şi înţelegător al realităţilor, dacă n-ar fi avut organul de execuţie şi înţelegere?
Cum putea să facă el, dintr-un umil preot sau învăţător sărac, un om chemat să118 Idem, nr. 44 – 45, din 10 decembrie 1930, p. 1 – 2
119 Ibidem
120 Ibidem
121 Gh. Nichifor, Spiru Haret şi legăturile sale cu Gorjul, în „Studii şi articole de istorie”,
Bucureşti, LXXIX, 2012, p. 197 – 208
122 „Gorjanul”, nr. 46 – 47, din 25 decembrie 1932
123 Ibidem

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

355
şi spună cuvântul în treburile mari ale ţării, dacă n-avea sprijinul unui partid?”
– se întreba el.124
Abia după 20 de ani, crede omul politic gorjean, românii îşi dădeau seama
cât de mult şi-a cunoscut ţara „şi cât de mare e partea lui de contribuţie la
redresarea şi punerea zăgazurilor, care au permis, măcar în parte, dezvoltarea
normală a ţării.” În opinia sa, situaţia din 1932 semăna mult cu perioada în
care a activat Spiru Haret: „O românime strânsă în hotarele ei fireşti, dar
încă neînchegată sufleteşte; foarte zdruncinată materialiceşte; o ţărănime
împroprietărită, dar care nu poate trăi din produsul solului; o industrie complet
distrusă; o funcţionărime demoralizată şi fără siguranţa zilei de mâine; o oştire
nu la nivelul nevoilor de apărare; înconjuraţi de ochi haini şi duşmănoşi. Şi, ce
e mai grav, trăim vremuri de lipsă de disciplină, de ordine şi autoritate, bântuiţi
de un politicianism nihilistic şi distructiv, care nu urmăreşte parcă decât să
lărgească şi mai mult spărtura făcută în ordinea morală şi socială a ţării, prin
nişte legiuiri haotice cu care ne hărăzesc.”125
Este evidentă direcţia de propagandă politică liberală pe care Nicolae
Hasnaş o imprimă întregii manifestări. El crede că în acei ani, de guvernare
naţional-ţărănistă, principala problemă a României este lipsa unui conducător
autentic. „Eu mă rog fierbinte – spune în încheiere – rugând Cerul să ne trimită
încă un Spiru Haret.”126
S-au exprimat cu această ocazie şi alte personalităţi ale Gorjului: prof.
C.Mihăilescu, pr.Gr.Prejbeanu, înv.Victor Pătrăşcoiu, V.Voiculescu, subinspector
la Cooperaţie, Th.Gâlcescu, Leonida Georgescu, de la Camera Agricolă şi alţii.
Diaconul C.Dănău, directorul Şcolii Normale, a făcut propunerea ca această
instituţie de învăţământ să primească numele lui Spiru Haret.127
Sursele cercetate ne relevă prezenţa constantă a lui Nicolae Hasnaş
printre slujitorii şcolii. La 17 august 1933 s-au derulat lucrările Congresului
Învăţătorimii Gorjene, la care au luat parte aproximativ 400 persoane. În numele
corpului medical aducea un omagiu onest acestui valoros segment profesional,
subliniind greutăţile pe care le întâmpină şi pe care „cei ce ne conduc au datoria
să le împuţineze.”128
În zilele de 13, 14 şi 15 august, Nicolae Hasnaş a luat parte la Congresul
Studenţimii Oltene, desfăşurat la Târgu-Jiu, cu participarea a peste 300 de tineri.
Într-un discurs mobilizator a întărit ideea că „avântul tineresc este acel resort
care creează totul.” Ancorat suficient de consistent în realităţile vremii consideră
că „un naţionalism bine cugetat e necesar”, paralel cu ataşamentul sincer faţă de
meleagurile strămoşeşti. „E frumos, e înălţător să spunem că acest pământ e al
124 Ibidem
125 Ibidem
126 Ibidem
127 Ibidem
128 Idem, nr. 31 – 32, din 23 – 31 august 1933, p. 1
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nostru şi numai al nostru!” – spune el.129
Revenit în Parlamentul ţării, de data aceasta ca deputat, este preocupat
din nou de starea învăţământului superior, pretinzând clarificări de la ministrul
C.Angelescu referitoare la slaba dotare a laboratoarelor facultăţilor din ţară, cu
deosebire ale Facultăţii de Medicină din Bucureşti. Aceasta în antiteză la corpul
profesoral ce „străluceşte prin ştiinţa ce o răsfiră cu atâta sacrificiu, atât în ţară,
cât şi în străinătate.”130
În concepţia sa, lipsa unei baze materiale didactice corespunzătoare
conduce la faptul că „demonstraţiile şi cercetările ştiinţifice nu se pot face numai
cu vorba şi creta, ci mai cu seamă prin proba experienţelor şi a cercetărilor, prin
probele de laborator, care sunt şi vizibile şi concludente.”131
Atenţia deplină pe care o acordă propriei sale profesii îl face să declare
că un rol aparte în pregătirea viitorilor medici îl are fiziologia experimentală,
căreia peste hotare i se acordă cea mai mare însemnătate. Este regretabil că în
laboratorul prof. Niţescu demonstraţiile au mai degrabă un caracter empiric,
folosindu-se creta şi planşa. Lipsea până şi strictul necesar: „laminoare, cilindri
de înregistrare, aparate diverse, microscop, termostat, aparat de înregistrare
pentru circulaţie şi inimă, colorimetru, spectroscop, nu mai vorbim de aparate
de sticlărie, porţelanuri, cauciucuri, animale de experienţă etc.”132
În altă ordine de idei, îngrijorător pentru Nicolae Hasnaş este numărul
redus de asistenţi universitari, 4 la 450 studenţi. „Este, deci, mare nevoie – spune
el – pentru a da valoarea ce trebuie să o aibă fiziologia în studiul medicinei,
ca laboratorul să fie înzestrat cu cele strict necesare şi cu personalul ajutător
neapărat necesar.”133
Ca şi în alte situaţii, deputatul demonstrează că poate fi partizanul celor
mai neobişnuite probleme, aşa cum ne-o dovedeşte abordarea în aceeaşi şedinţă
a preţului scandalos de mare la geamuri, precum şi a calităţii precare, în unele
locuri, a învăţământului românesc.134
Vom insista, în ce ne priveşte, asupra celui de-al doilea aspect, care ni se
pare a dispune de o suculenţă aparte, graţie intervenţiilor sale prompte, în cele
mai diferite ipostaze. Pentru început are un schimb viu de replici cu deputatul
Petre Andrei, cel care propune eliminarea notelor din învăţământul preuniversitar
şi reintroducerea calificativelor inţiate de N.Iorga.135
Răspunzându-i lui Pamfil Şeicaru, nelămurit de ce învăţământul românesc
are atâtea dificultăţi, în condiţiile în care ani în şir a fost onorat la vârf de
129 Ibidem, p. 3
130 „Monitorul Oficial” (Adunarea Deputaţilor), nr. 20, din 13 martie 1934, p. 867
131 Ibidem
132 Ibidem, p. 868
133 Ibidem
134 Idem, nr. 40, din 20 aprilie 1934, p. 1751 – 1752, 1762 – 1772
135 Ibidem, p. 1762
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autentice valori (P.P.Negulescu, Simion Mehedinţi, N.Iorga, C.Angelescu, Dim.
Gusti şi alţii), Nicolae Hasnaş îi acordă credit numai ministrului în funcţiune,
C.Angelescu. Iar atunci când acelaşi vorbitor critică instabilitatea şi haosul din
Facultatea de Medicină din Bucureşti îi răspunde: „Întrucât fiul meu este la
Facultatea de Medicină şi cunosc situaţia vă declar că există un program serios,
făcut de oameni capabili şi protestez cu toată energia în contra celor afirmate de
dumneavoastă.” În replică, P.Andrei susţine că înţelege acest protest ca o acţiune
individuală, generată de calitatea de părinte a medicului gorjean, dar acea stare
de fapt există cu adevărat, dovadă recenta adunare de protest a studenţilor şi
asistenţilor universitari la care a luat parte şi decanul facultăţii.136
Intervenţia reputatului profesor universitar ieşean are în vedere şi
componenta calitativă a corpului profesoral din România. „Profesorii – spune el –
trebuie învioraţi, trebuie refăcută mândria de odinioară a catedrei. Ce le-a surpat
mândria? De ce odinioară un profesor, într-un oraş de provincie, era o autoritate?
Oamenii îl salutau cu respectul cuvenit. Ei bine, ce a dus la devalorizarea acestei
autorităţi?” Deasupra corului de voci care strigă „Mizeria”, Nicolae Hasnaş
are curajul să adauge: „Profesorii nu primesc nici strictul necesar existenţei lor.
Atunci, cum voiţi să mai producă valori intelectuale, când nu au ce mânca?”137
Discuţia îl antrenează şi pe istoricul C.C.Giurescu, parlamentar şi el,
care accentuează faptul că salarizarea corpului didactic este „inferioară”, în
comparaţie cu alte categorii profesionale. La această afirmaţie, din nou replica lui
Hasnaş este necruţătoare: „Prin urmare, tot proasta salarizare este de vină!”138
Acelaşi Pamfil Şeicaru solicită acordarea unei atenţii sporite
bacalaureatului, examenul generând un control eficient asupra tuturor celor
care pătrund în învăţământul superior. Nici de această dată dată parlamentarul
gorjean nu poate sta locului, reproşând calitatea nesatisfăcătoare a pregătirii unor
cadre didactice. „Nu ştiţi – spune el – că sunt profesori universitari care ţin un
singur curs pe an şi că sunt profesori universitari care stau acasă la Bucureşti
şi profesează la Cluj? Nu ştiţi că la Facultatea de Drept elevii umblă cu limba
scoasă după profesori ca să-i aducă la cursuri?”139
Renumitul gazetar, în postura de membru al Camerei acum, admite
observaţia lui Hasnaş şi duce ideea mai departe. „Prin urmare – spune el – trebuie
o organizare în bloc, în care nici acest drept sfânt al profesorului universitar să nu
fie afară de sub control. Nimeni să nu aibă dreptul să fie ignorant şi leneş!”140
Pamfil Şeicaru recomandă o atenţie sporită şi mult discernământ în
procesul de elaborare a regulamentului organizării bacalaureatului. Ministrul
Instrucţiunii, dr. C.Angelescu, îl asigură că acest document „nu poate să cuprindă
136 Ibidem, p. 1764
137 Ibidem
138 Ibidem, p. 1765
139 Ibidem
140 Ibidem
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alceva decât ceea ce este în lege.” Şi de această dată Nicolae Hasnaş nu se poate
abţine, exclamând: „Câteodată lucrurile se mai încurcă şi regulamentul iese
altfel decât legea!...”141
În contextul aceleeaşi discuţii, la observaţia deputatului I.Florian, care
sugerează ca examenele să fie scrise şi orale, omul politic târgujian adaugă cu
nedisimulat umor: „La Parlament examenele sunt numai orale!”142
Amănunte despre starea învăţământului gorjean ne sunt prilejuite de
intervenţia naţional – ţărănistului, G.Bota, partizan al ideii că majoritatea
şomerilor din România provin din rândul intelectualilor. Nicolae Hasnaş îl
opreşte, comentând că în judeţul său guvernele reprezentând partidul vorbitorului
au desfiinţat patru şcoli profesionale, generând enorme dificultăţi în pregătirea
tineretului.143
Intervenţia parlamentarului gorjean îl favorizează pe Francisc Krauter,
reprezentant al comunităţii germane, susţinător al faptului că legiuitorul are
obligaţia să intervină „printr-o selecţionare făcută pe criterii obiective, ca fiecare
tânăr să poată ajunge la o îndeletnicire corespunzătoare aptitudinilor sale şi
nevoii societăţii în care trăieşte.”144
Prezenţa constantă a deputatului gorjean la dezbaterea acestui proiect de
lege demonstrează interesul special pe care-l poartă învăţământului secundar,
chiar dacă proprii săi copii nu mai erau pe băncile liceului. Susţinut şi de prof.
I.Petrovici, de alte cadre didactice şi medici parlamentari, propune un amendament
care introduce obligativitatea ca la examenul de bacalaureat să participe şi un
profesor de la şcoala unde au învăţat elevii. Motivaţia ni se pare realistă şi de bun
simţ: „Aceşti copii sunt emoţionaţi şi au mai mult curaj atunci când văd lângă ei
unul din profesorii cu care au învăţat.”145
Raportorul legii, St.Pop, consideră pozitivă solicitarea lui Nicolae Hasnaş,
dar crede că este complicat de pus în practică. Dr.Macovescu opinează, la rândul
său, că „propunerea domnului dr.Hasnaş este foarte justă, obiecţiunile pe care
le-a făcut domnia-sa fiind foarte întemeiate.” După ce detaliază, cu elemente din
experienţa personală de elev şi student, insistă pentru admiterea amendamentului
„prevăzând în acest articol dispoziţia să facă parte din această comisie cel puţin
doi profesori de la şcoala candidaţilor.”146
În şedinţa din 26 aprilie 1934, Nicolae Hasnaş apreciază iniţiativa
legislativă a dr.C.Angelescu, ministrul Instrucţiunii, Cultelor şi Artelor, ca fiind
pornită „dintr-o cunoaştere adâncă a nevoilor ţării, cât şi din spiritul acela de
construcţie bine studiată, pe care omul de ştiinţă, care este medicul, îl împlântă,
141 Ibidem
142 Ibidem
143 Ibidem
144 Ibidem, p. 1772
145 Idem, nr. 41, din 24 aprilie 1934, p. 1796
146 Ibidem
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îl infiltrează în tot ceea ce alcătuieşte o operă ştiinţifică.”147
Precizăm şi noi că revenirea în fruntea acestui departament a lui
C.Angelescu, veritabil urmaş al lui Spiru Haret, a însemnat reluarea eforturilor
pentru reducerea decalajului dintre învăţământul românesc şi cel al statelor
dezvoltate. Pentru aceasta, a iniţiat un amplu program de revizuire a legislaţiei
şcolare şi de refacere a infrastructurii, printr-o activitate sporită de investiţii. Este
totodată promotorul unei noi viziuni asupra finalităţii şcolii, privită înainte de
toate ca formator de caractere şi abia apoi ca transmiţător de cunoştinţe.148
Înţelegând suficient de bine toate aceste deziderate, Nicolae Hasnaş
discutând despre starea învăţământului românesc reproşează instabilitatea
legislativă în domeniu. „Ce vreţi să mai ştie bietul nostru copil – spune el – şi
cum ne mai mirăm noi de ineficienţa cu care iese din liceu, când în fiecare an se
schimbă regulamentul, se schimbă cărţile de studiu şi se schimbă chiar anii de
studii?”149
În concepţia sa liceul „trebuie să fie un studiu de cultură generală unitară,
cu foarte puţină bifurcaţiune, deoarece cunoştinţele de specialitate se determină
pe urmă.” Afirmaţia şi-o susţine cu ultimul număr al revistei franceze „Le Mois”,
unde se prezintă pe larg Congresul Învăţătorilor de la Paris ce a pledat consecvent
„pentru cultura unitară a întregii populaţii.”150
Aproape pe nesimţite, discursul său alunecă spre ideea necesităţii dezvoltării
culturii elevilor din mediul rural şi tot acum aduce în discuţie obligativitatea
introducerii disciplinei Igienă, predată de medicii şcolari. Se reaminteşte că în
guvernarea liberală anterioară, la sugestia sa, ministrul C.Angelescu a acceptat
introducerea funcţiei de medic şcolar, ce nu s-a finalizat însă în practică nici până
la acea dată. „Actualmente – precizează Nicolae Hasnaş – domnul ministru a dat
un fel de circulară care este iluzorie, deoarece dispoziţiile prevăzute în ea nu se
aplică, medicii şcolari care trebuie să fie în şcolile rurale şi la universităţi, nu
sunt nicăieri.”151
După părerea sa, medicul nu trebuie să-i vadă pe elevi doar la orele de
curs, „el trebuie să fie ca un părinte al copilului, iar copilul să aibă un carnet în
care medicul să treacă observaţiile lui.”152
Vorbitorul, fire hotărâtă, ţine la convingerile sale, neputând fi oprit nici
de vociferările din sală, cărora le răspunde pe un ton decis: „Eu vreau ca toate
prevederile din lege să ia fiinţă şi, după cum profesorul de istorie, de limba
română sau de ştiinţe este trecut la buget, tot aşa să fie trecut şi profesorul de
147 Idem, nr. 48, din 15 mai 1934, p. 2373
148 I. Voiculescu, I.T. Hagiu, Opera guvernului liberal (1933 – 1937), Bucureşti, Editura Apollo,
1937, p. 159 – 160
149 „Monitorul Oficial”, loc. cit.
150 Ibidem
151 Ibidem, p. 2374
152 Ibidem

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

360
igienă.”153
Atitudinea sa decisă îl determină pe C.Angelescu să-i promită solemn
că va obliga fiecare şcoală să aibă medicul ei. Puţin sceptic, în ceea ce priveşte
aplicare unei asemenea măsuri, strecoară totuşi precizarea că România suferă,
înainte de toate, de nerespectarea legilor. Intervenind, Nicolae Hasnaş propune
extinderea titularizării medicilor de la şcolile cu internat la toate celelalte unităţi
de învăţământ şi mai cere „ca aceşti medici să nu fie plătiţi cu leafă de mizerie
de 1000 lei, ci să fie plătiţi ca şi ceilalţi profesori, care şi ei, slavă Domnului sunt
plătiţi cu salarii destul de mediocre.”154
În această fază a dezbaterilor din ziua respectivă regăsim o remarcă
ilustrativă pentru comportamentul în Parlament al lui Nicolae Hasnaş. Făcând
aluzie la desele sale întreruperi, în timp ce deputaţii îşi exprimă punctele de
vedere, Şt.Mihăiescu observă: „Domnul dr.Hasnaş, cred că de la această tribună
să fi învăţat ceva, cum te-a ascultat pe dumneata opoziţia. Majoritatea era aceea
care te întrerupea. Te rugăm ca tot aşa să te porţi şi dumneata faţă de noi.”155
Legea învăţământului secundar, la dezbaterea căreia deputatul gorjean a
fost mai mult decât activ, a fost adoptată la 7 mai 1934, reorganizând şcoala în
două cicluri: inferior (gimnaziu), cu patru ani de studiu, pentru a forma la elevi
cultura generală şi superior (liceu), tot cu patru ani de studiu, având menirea să
întregească şi să aprofundeze elementele de cultură generală în primii trei ani
şi să-l orienteze în ultimul an, fie spre filiera literară, fie spre cea ştiinţifică, în
vederea admiterii la facultate.
Clasele gimnaziale se numerotau de la I la IV, iar cele de liceu de la V la
VIII. Şcolile secundare erau separate, de băieţi şi de fete, iar cursurile se făceau
în limba română, cu posibilitatea introducerii ca obiecte facultative şi limbile
minorităţilor, acolo unde era cazul.
Pentru a se putea înscrie la universităţi, absolvenţii liceelor aveau obligaţia
de a promova examenul de bacalaureat, susţinut în faţa unei comisii formate din
opt membri, având în frunte un profesor sau conferenţiar universitar, ori un fost
inspector general al învăţământului secundar. Examenul consta în probe scrise
eliminatorii şi orale.156
Bunele raporturi, stabilite de-a lungul anilor între Nicolae Hasnaş şi
ministrul C.Angelescu, sunt ilustrate şi de faptul că la începutul anului şcolar, în
septembrie 1934, împreună au deschis în Gorj adunarea festivă organizată cu
acest prilej.157
153 Ibidem
154 Ibidem
155 Ibidem
156 C. Hamangiu (fondator), Codul General al României (Codurile, Legile şi Regulamentele
uzuale în vigoare),1856 – 1935, vol. XXII, Legi uzuale cuprinzând întreaga legislaţie a anului
1934, Bucureşti, Imprimeria Centrală, 1935, p. 231 – 269
157 „Gorjanul”, an XI, nr. 38, din 21 septembrie 1934, p. 3
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Susţinător consecvent al învăţământului din Gorj, Nicolae Hasnaş îl ajută pe
directorul Th,Gâlcescu, nimeni altul decât finul său, (dar ce importanţă are aceasta,
dacă este vizat un scop nobil?!), numit la cârma Liceului „Tudor Vladimirescu”
în 1933, să obţină finanţare pentru o instalaţie de baie modernă.158
După un obicei, intrat deja în firesc, în perioadele de răgaz, Nicolae Hasnaş
îşi face timp pentru a lua parte la momentele festive organizate de comunităţile
locale gorjene. La 2 decembrie 1934 a fost inaugurată şcoala de la Costeni,
denumită „Gheorghe Tătărescu”, pentru ca peste o săptămână acelaşi lucru să
se petreacă la Strâmba-Vulcan. Însoţit de Al.Crăciunescu, deputatul a insistat în
cuvântul său asupra laturii practice a învăţământului, absolut necesară pregătirii
pentru viaţă a tinerelor vlăstare.159
În septembrie 1935 îl regăsim la solemnităţile de la Musculeşti, unde a
fost inaugurat bustul şi Şcoala „Aristică D.Schileru”, colegul său gorjean din
Senat, decedat în 1925.160
A susţinut învăţământul şi a exercitat funcţia de preşedinte al mai multor
comitete şcolare, având meritul de a fi contribuit la ridicarea localurilor Şcolii
Normale „Spiru Haret”, Şcolii Comerciale, şcolilor de meserii de la Peştişani,
Borăscu, Bâlteni etc. Lui i se datorează instalarea băilor de la Liceul „Tudor
Vladimirescu” şi împreună cu primarul C.Bălănescu „dă viaţă liceului de fete şi
construieşte localul şcolilor primare din Târgu-Jiu”, iar pentru celelalte şcoli din
judeţ „aduce de la centru însemnate fonduri.”
Învăţătorii, categorie profesională foarte respectată de dr.Nicolae Hasnaş,
au avut în aprilie 1937 Conferinţa regională la care au luat parte circa 200 persoane
din plasele Peşteana şi Turceni, în frunte cu P.Popeangă, inspector şcolar. A fost
prezent şi „Hasnaş, deputat, prietenul dintotdeauna al dăscălimii gorjene.”161
Luna următoare, mai 1937, a găzduit la Tismana o altă conferinţă
regională, reunind învăţătorii din plaiul Vulcanului, cărora li s-au alăturat
preşedinţii cercurilor culturale din întregul judeţ. Între invitaţii de onoare s-a aflat
şi Nicolae Hasnaş, care în intervenţia sa a subliniat „rolul de căpetenie pe care
învăţătorimea îl joacă în viaţa unui stat civilizat şi jertfele ce se pretind acestora
în desfăşurarea prodigioasei lor activităţi.” Îi asigură pe cei prezenţi că oricând
va fi aproape de şcoala gorjeană şi dascălii ei, pentru a-i sprijini la nevoie.162
Susţinător consecvent al şcolii, Nicolae Hasnaş presimte că războiul va
veni cât de curând, ceea ce-l determină să pretindă o atenţie sporită pentru cei 350
elevi ai Şcolii Normale din Târgu-Jiu. „Cu nebunia aceasta în care fascismul a
aruncat Europa – spune el – nu peste mult timp unii dintre aceştia vor fi sortiţi
morţii, într-un război nimicitor ce bate la uşă. Dar până atunci suntem datori să
158 C.Cîrstoiu, op. cit., p. 205
159 „Gorjanul”, an XI, nr. 49, din 12 decembrie 1934, p. 1
160 Idem, an XII, nr. 37, din 15 – 22 septembrie 1935, p. 11
161 Idem, nr. 15, din 25 aprilie 1937, p. 3
162 Idem, nr. 20, din 31 mai 1937, p. 1 – 2
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ne gândim la viaţa acestor elevi. Ştiţi foarte bine că şcoala nu are apă curentă
şi elevii intră în sala de mese fără a avea unde să se spele pe mâini. La closete
avem doar patru cabine, de tip turcesc, fără apă. N-avem baie. Elevii ar trebui
să facă săptămânal baie, dar unde? La baia comunală din parc, se pot duce o
dată pe lună. Apoi, după baie, fac trei kilometri pe jos, până la internat şi vă daţi
seama la câte îmbolnăviri şi epidemii sunt expuşi. Clădirea şcolii încă nu este
legată de reţeaua electrică. Seara meditaţia se face la lumina petromaxurilor,
or a unor lămpi cu petrol. Dimineaţa în spălătorul improvizat la etaj, la cele 20
robinete pot intra câte 30-40 elevi. Deci, se spală în câte 6-7 serii şi numai după
ce ei pompează, manual, apa,din singurul puţ din curte, de la care se ia apa şi
pentru bucătărie. Vă spun, cu mâna pe inimă că niciun medic n-ar avea curajul
să dea aviz unei colectivităţi şcolare în asemenea condiţii în care, în primul rând
luptăm cu râia şi păduchii. Şi totuşi trebuie să funcţionăm! Şi să folosim orice
prilej pentru ameliorarea acestei stări de lucruri.”163
Un moment important al vieţii lui Nicolae Hasnaş este pensionarea sa în
luna noiembrie 1937. Festivitatea, emoţionantă pentru toţi participanţii, a prilejuit
şi prezenţa între vorbitori a dascălilor.
Al.Crăciunescu, revizorul şcolar al judeţului, insistă pe ideea că „omul
Hasnaş” este o inteligenţă sclipitoare, de o vastă cultură, cu suflet nobil şi
putere de muncă impresionantă, ceea ce îi oferă dimensiunea uneia din cele
mai proeminente şi reprezentative figuri ale Gorjului. Accentuează faptul că
medicul şi omul politic gorjean s-a bizuit întotdeauna pe învăţători, „adevăraţii
luminănători şi conducători ai satelor.”164
Directorul Şcolii Normale din Târgu-Jiu, C.Michăilescu, prieten de 18 ani
al lui Nicolae Hasnaş, evidenţiază caracterul său integru, iscusinţa desăvârşită ca
medic, firea deschisă şi prietenoasă. Referindu-se la ajutorul pe care l-a acordat
instituţiei pe care o conduce, nu uită să amintească implicarea deputatului în
achiziţionarea terenului de la Biserica Olari, pe care s-a ridicat clădirea şcolii,
precum şi obţinerea de la Ministerul Instrucţiunii Publice a celor 11 milioane
lei necesari construcţiei. Nu numai corpul profesoral îi este recunoscător, ci şi
numărul mare de învăţători care s-au pregătit la Târgu-Jiu, funcţionând pe întreg
cuprinsul ţării.165
Th.Gâlcescu, directorul Liceului „Tudor Vladimirescu”, evidenţiază
eforturile deputatului în domeniul învăţământului secundar: susţinerea Şcolii
Normale, edificarea localului Şcolii Comerciale şi trecerea sa la bugetul statului,
înfiinţarea Liceului de Fete etc. Pentru unitatea pe care o conducre a obţinut de
la minister 45 de burse, o instalaţie completă de baie, bani pentru înfiinţarea şi
înzestrarea internatului şi multe altele. Toate acestea îşi au sorgintea în autoritatea
163 Valer Popa, Coloana „Recunoştinţei fără sfârşit”, în „Portal Măiastra”, Târgu-Jiu, an VII, nr.
1 – 2 (26 – 27), 2011, p. 18 – 19
164 „Gorjanul”, nr. 45 – 46, din 1 – 8 decembrie 1937
165 Ibidem
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şi prestigiul de care se bucură omul politic gorjean „glasul său fiind ascultat
oriunde merge pentru că toţi ştim că, spre deosebire de alţii, nu cere pentru
el.”166
În final, A.Crăciunescu, revizorul şcolar, dă citire telegramei Centrului
învăţătoresc Tismana şi altora, primite din judeţ şi ţară, în care Nicolae Hasnaş
este felicitat călduros.167
În anii grei ai războiului, precum şi după aceea, medicul gorjean s-a aflat
în continuare alături de şcoala gorjeană. Un număr însemnat de elevi au beneficiat
de susţinerea sa materială şi tot el a condus grupul de iniţiativă de la Gorj pentru
începerea demersurilor vizând înfiinţarea Universităţii de la Craiova.

166 Ibidem
167 Ibidem
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Studiu de caz
Viaţa unui muncitor în perioada regimului comunist din
România
Dumitru-Valentin Pătraşcu
Abstract
The study based on the testimony of a peasant family’s member, who had
to abandon his native village in order to work in Bucharest as a hawker – the
year when Romania entered the World War Two. Later, upon the imposition of
the Comunist Regime in Romania, he became a worker and fulfiled his military
abligations in labour camps, a period well known for the severe Sovietizing
process.
Between 1953 and 1966 he became worker in the oil extraction industry,
based Ticleni (Gorj county), and installed a large number af pipelines, not only
in Gorj county, but also in the Valcea, Olt and Gorj counties. Beginning 1966, he
worked as a paver and later he was promoted to foreman at Roads Enterprise, in
Deva (1966-1967), and at the People’s Municipality, in Lugoj (1967-1989).
Our study aimed to integrate this worker’s life experience within the
context of changes, that took place not only in his native village and Romania,
but also on the international scale during the period of Communist Romania.
Keywords: Communism, Worker, Pipeline, Collectivization,
Infrastructure.
Ne-am propus, în cele ce urmează, să prezentăm cele mai importante
evoluţii politice, economice şi sociale produse în România începând din perioada
celui de-al doilea război mondial până la finele regimului comunist din perspectiva
unui om obişnuit, a unui muncitor provenit dintr-o familie de ţărani, un om cu
„origine sănătoasă”, atât de preţuit de către propaganda comunistă, dar care a
avut numeroase obstacole de depăşit, nefăcând parte din elitele conducătoare.
Avem în faţă experienţele unui fiu de ţăran care, în adolescenţă, a trăit o
scurtă perioadă de timp în Bucureştiul celui de-al doilea război mondial, precum şi
convulsiile provocate în societatea românească de impunerea regimului comunist
odată cu pătrunderea în România a trupelor Armatei Roşii.
Gheoghe Pătraşcu s-a născut la 1 octombrie 1928 în satul Obârşia, comuna
Rădineşti, judeţul Gorj, ca fiu al lui Haralambie şi al Constantinei, provenind
dintr-o familie de ţărani. De-a lungul vieţii, a traversat mai multe regimuri politice,
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pornind de la regenţa instituită în perioada minoratului viitorului rege Mihai I,
la restauraţia din 8 iunie 1930, instituirea regimului de autoritate monarhică de
către regele Carol al II-lea, dezmembrarea teritorială a României Mari în vara
anului 1940, urmată de abdicarea regelui Carol al II-lea şi preluarea conducerii
statului de către generalul Ion Antonescu, în septembrie 1940. Ulterior, România
a devenit aliata Axei şi s-a proclamat statul naţional-legionar, în speranţa eliberării
Basarabiei şi nordului Bucovinei de sub ocupaţia sovietică.
Născut cu o lună înaintea primei transmisiuni radiofonice din România (1
noiembrie 1928), cu două luni înainte de aniversarea a 10 ani de la Marea Unire
din 1 decembrie 1918, şi trăind timp de mai bine de 10 ani în România Mare, acest
om avea să treacă prin momente tragice, împreună cu ceilalţi locuitori ai ţării, în
perioada participării României la cel de-al doilea război mondial, începând cu
vara anului 1941. Participarea armatei române la campania din est s-a soldat cu
eliberarea Basarabiei şi nordului Bucovinei, în iulie 1941, însă, eşecul campaniei
din URSS avea să conducă la contraofensiva sovietică declanşată după respingerea
armatei germane şi a aliaţilor săi, ca urmare a victoriilor de la Kursk, din vara
anului 1942, şi de la Stalingrad, din februarie 1943. Acest fapt a permis avansul
rapid al Armatei Roşii spre vest şi pătrunderea, în vara anului 1944, pe teritoriul
românesc. În aceste condiţii, s-au produs evenimentele de la 23 august 1944, ce
au deschis drumul comunizării României şi aveau să decidă destinele a milioane
de români.
Conform recensământului populaţiei efectuat în 1930 populaţia comunei
Rădineşti, ce cuprindea satele Rădineşti, Bibuleşti şi Obârşia, totaliza 1 900 de
locuitori repartizaţi astfel: 797 în satul Obârşia, 636 în satul Rădineşti şi 167 în
satul Bibuleşti1.
În 1935 Gheorghe Pătraşcu a fost înscris la şcoala primară din satul natal,
unde a învăţat să scrie şi să citească avându-l învăţător pe domnul Bălă din Piscoi.
Şcoala avea o clădire cu două săli de clasă şi era situată în cătunul Valea Danţului,
aici fiind încadraţi doi învăţători2.
După absolvirea clasei a IV-a, în vara anului 1939, a fost retras de la
cursurile şcolii şi nu şi-a mai continuat studiile, deşi, încă din cursul anului şcolar
1929-1930, fusese introdus învăţământul obligatoriu de şase clase3. Provenit
dintr-o familie ţărănească numeroasă, beneficiind de o instrucţie ce consta în cele
4 clase primare, în cursul cărora a învăţat scrisul, cititul şi noţiuni de aritmetică,
acest copil a fost constrâns de greutăţile vieţii să muncească de la o vârstă fragedă,
la fel ca majoritatea copiilor de ţărani.
La începutul deceniului 5 al secolului al XX – lea, precum în toată perioada
1 Marin Arcuş, Sate de moşneni la izvoarele pârâului Plosca, Editura Centrului Judeţean al
Creaţiei Populare Gorj, Târgu-Jiu, 1997, pp. 90-91.
2 Informaţie oferită de către Gheorghe Pătraşcu din satul Bibuleşti, comuna Dănciuleşti, judeţul
Gorj, la 5 decembrie 2012.
3 Marin Arcuş, op. cit., p. 294.
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interbelică, numeroşi ţărani din Oltenia veneau la Bucureşti pentru a-şi câştiga
existenţa din comercializarea zarzavaturilor sau a gazului lampant ca vânzători
ambulanţi.
Unul dintre locurile unde puteau fi întâlniţi aceşti vânzători ambulanţi
era Târgul de la Obor. De aici porneau oltenii purtând coşuri cu zarzavat sau
recipiente metalice cu gaz lampant către diversele cartiere bucureştene, unde
livrau respectivele produse la domiciliul clientului.
Acestea sunt împrejurările în care a ajuns la Bucureşti, în primăvara
anului 1941, şi Gheorghe Pătraşcu. În capitală se afla deja tatăl său, Haralambie,
alături de care avea să muncească pentru a putea întreţine familia rămasă în satul
natal. Tatăl său era comerciant ambulant de zarzavaturi şi brânzeturi pe care le
achiziţiona din Târgul de la Obor şi le distribuia la domiciliul clienţilor4.
Ajungând cu autobuzul în Bucureşti, Gheorghe Pătraşcu a coborât în staţia
din dealul Spirii, după care s-a îndreptat spre casa unde locuia cu chirie tatăl său,
precum şi alţi comercianţi ambulanţi originari din comuna Rădineşti. După ce
s-a instalat la Jean Beţivu şi soţia sa, Tanţa, şi-a început activitatea de negustor
ambulant de gaz lampant. Astfel, în fiecare dimineaţă achiziţiona gaz lampant
de la găzărie, transportându-l, cu ajutorul cobiliţei, la domiciliile clienţilor din
mahalalele bucureştene.
Iniţial, a locuit într-o încăpere cu un singur pat în care dormeau 10 bărbaţi,
fără pături, şi având drept pernă propria haină. Acestea erau condiţiile oferite în
schimbul chiriei lunare de către proprietarii casei, Jean, zis Beţivu, şi soţia sa,
Tanţa.
Printre chiriaşi se aflau şi câţiva consăteni, de asemenea, comercianţi de
zarzavaturi, brânzeturi şi gaz lampant pe străzile Bucureştiului, respectiv: Mărin
Sanfiroiu (Marin Zamfira, bunicul interpretului de muzică populară Valentin
Zamfira), Dumitru Caşcără (Dumitru Zamfira), Nicu al lu Niţoaie (Nicolae
Călăraşu), Mitru al lu Frunzâcă (Dumitru Vlăduţ).
Din cauza condiţiilor precare de igienă, la doar câteva luni de la sosirea lui
Gheorghe Pătraşcu în Bucureşti, chiriaşii s-au confruntat cu apariţia păduchilor.
Aceştia au apărut în ciuda faptului că, periodic, rufele erau duse la spălat la o
femeie poreclită „Greieroaica”. Însă, tocmai „acolo se umpleau rufele de
păduchi”5.
În urma unei razii a jandarmeriei bucureştene din septembrie 1941,
verificându-se documentele de identitate, s-a constat că minorul Gheorghe
Pătraşcu, din satul Obârşia, comuna Rădineşti, judeţul Gorj, nu poseda act de
identitate. În aceste condiţii, a fost ridicat şi dus la secţie. Ulterior, s-a luat decizia
de a-l trimite, din post în post, pe jos, până în satul natal, sub supravegherea
şefilor de post. Astfel, a fost nevoit să parcurgă distanţa de circa 250 de kilometri
4 Informaţie oferită de către Gheorghe Pătraşcu din satul Bibuleşti, comuna Dănciuleşti, judeţul
Gorj, la 5 decembrie 2012.
5 Conform informaţiilor oferite de către Gheorghe Pătraşcu la 5 decembrie 2012.
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dintre Bucureşti şi Rădineşti pe jos, unii şefi de post având o atitudine agresivă şi
batjocoritoare6.
Conform unei statistici a populaţiei întocmită în anul 1941, satul Obârşia
avea 197 de familii, cu un total de 927 de locuitori, în timp ce, populaţia totală a
comunei Rădineşti era de 2 154 de locuitori7.
Din septembrie 1941 până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial
Gheorghe Pătraşcu s-a aflat în satul natal, muncind pământul împreună cu mama,
fraţii şi surorile sale.
Intrând în război ca aliată a Germaniei, la 22 iunie 1941, armata română a
luptat pentru eliberarea teritoriilor româneşti din Basarabia şi nordul Bucovinei,
devenind, totodată, un inamic al URSS şi al aliaţilor săi, Statele Unite ale Americii
şi Marea Britanie.
În aceste condiţii, instalaţiile de extracţie şi rafinare a petrolului din
Valea Prahovei au devenit o ţintă pentru aviaţia Aliaţilor care a efectuat raiduri
de bombardament la 12 iunie 1942, 1 august 1943 şi 16 iunie 1944. Acestea au
cauzat pierderi umane şi materiale importante.
Declanşarea ofensivei sovietice pe linia Iaşi-Chişinău, la 20 august 1944, a
grăbit înlăturarea generalului Ion Antonescu de la conducerea statului, operaţiune
prevăzută a avea loc la 26 august 1944, dar devansată pentru data de 23 august
19448.
La mai puţin de trei ore de la arestarea generalului Ion Antonescu s-a
constituit guvernul generalului Constantin Sănătescu (23 august – 4 noiembrie
1944). La 31 august 1944, prin Decretul-Lege nr. 1 626 s-a hotărât ca toate
drepturile şi libertăţile cetăţeneşti recunoscute prin constituţia din 1923 să reintre
în vigoare9.
La 12 septembrie 1944 s-a semnat la Moscova tratatul de armistiţiu între
România şi Naţiunile Unite, acesta având caracterul unui dictat, în condiţiile în
care România era ocupată de către trupele Armatei Roşii10.
La 12 octombrie 1944 s-a constituit Frontul Naţional Democratic ce
reunea PCR, PSD şi Frontul Plugarilor, condus de către dr. Petru Groza. Ulterior,
demisia reprezentanţilor FND în guvern, Lucreţiu Pătrăşcanu şi Constantin Titel
Petrescu, a condus la demisia cabinetului condus de către Constantin Sănătescu
şi la constituirea unui nou guvern având acelaşi prim-ministru, la 4 noiembrie
194411.
La 6 decembrie 1944 s-a constituit guvernul condus de către generalul
6 Informaţii oferite de către Gheorghe Pătraşcu la 15 decembrie 2012.
7 Marin Arcuş, op. cit., p. 92.
8 Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în secolul XX, Editura Paideia, Bucureşti,
1999, p. 444.
9 Ibidem, p. 487.
10 Ibidem, p. 489.
11 Ibidem, p. 491.
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Nicolae Rădescu din care făceau parte şi comuniştii: Lucreţiu Pătrăşcanu
(ministru de Justiţie), Gheorghe Gheorghiu-Dej (ministru la Comunicaţii) şi
Teohari Georgescu (subsecretar de stat la ministerul de Interne)12.
Ca urmare a vizitei comisarului adjunct pentru Afaceri Externe al URSS,
Andrei Ianuarievici Vîşinski, sosit în Bucureşti la 27 februarie 1945, şi a cererii
imperative vizând demiterea imediată a guvernului condus de către generalul
Nicolae Rădescu, regele Mihai I a cerut demisia guvernului. Astfel, în seara zilei
de 28 februarie 1945, generalul Nicolae Rădescu a prezentat regelui demisia
guvernului pe care îl conducea13.
În aceeaşi zi, Comisia Aliată (Sovietică) de Control a emis 8 ordine prin
care cerea demobilizarea şi dezarmarea a numeroase unităţi de aviaţie, artilerie,
infanterie, jandarmi şi poliţie. Astfel, efectivele poliţiei au fost reduse cu 50%, în
Bucureşti rămânând doar 1 500 de poliţişti la o populaţie de circa 1 000 000 de
locuitori14.
Demobilizarea şi dezarmarea au început în Bucureşti la 1 martie 1945,
armata sovietică preluând, în aceeaşi zi, controlul reţelei de transmisiuni şi
telecomunicaţii ale Statului Major Român al Aerului15.
În aceste condiţii, s-a constituit guvernul condus de către dr. Petru Groza.
Instalat la 6 martie 1945, guvernul avea 17 miniştri şi 13 subsecretari de stat, 7
ministere aparţinând PCR, 4 social-democraţilor şi 12 formaţiunilor satelit ale
PCR16.
La 8 martie 1945 preşedintele Consiliului de Miniştri, dr. Petru Groza, şi
vicepreşedintele Gheorghe Tătărescu, ministru al Afacerilor Străine, adresează
o scrisoare „Excelenţei Sale, Preşedintele Consiliului Comisarilor Poporului
al URSS, Mareşal al Uniunii Sovietice, I. V. Stalin” prin care roagă guvernul
URSS şi Înaltul Comandament Sovietic ca nord-vestul Transilvaniei să se
reunească în graniţele României17. Chiar a doua zi, la 9 martie 1945, I. V. Stalin
comunica guvernului de la Bucureşti că este de acord cu revenirea nord-vestului
Transilvaniei în graniţele României.
În consecinţă, pentru a marca succesul noului guvern, zilele de 11, 12 şi
13 martie 1945 au fost declarate zile de sărbătoare naţională. În ziua de 13 martie
1945 s-a desfăşurat la Cluj-Napoca o şedinţă specială a Consiliului de Miniştri
şi au avut loc mitinguri la care au participat regele Mihai I, dr. Petru Groza şi
Gheorghe Tătărescu18.
La 23 martie 1945 noul guvern a adoptat o lege privind realizarea reformei
12 Ibidem.
13 ***, Istoria Românilor, vol. IX, coord. acad. Dinu C. Giurescu, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, p. 543.
14 Ibidem, p. 545.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem, p. 552.
18 Ibidem, p. 553.
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agrare, însă, niciun locuitor al comunei Rădineşti nu a fost împroprietărit cu
pământ19. În schimb, primăria comunei Rădineşti a primit în proprietate 32 de
hectare din moşia Gabrielei Paparizu, soţia colonelului Paparizu, din comuna
Tina20. Această suprafaţă a devenit islaz comunal, fiind situată în nordul satului
Obârşia.
Prin reforma agrară din 23 martie 1945 au fost expropriate 1 468 000
hectare de teren, dintre acestea 1 109 000 hectare fiind împărţite unui număr de
918 000 de familii, revenind fiecărei familii 1,2 hectare de teren. Spre comparaţie,
reformele agrare din anii 1864 şi 1921 au oferit fiecărei familii ţărăneşti o
suprafaţă medie de circa 4 hectare de teren21. În consecinţă, suprafaţa medie a
proprietăţilor ţărăneşti mici a scăzut de la 2,25 de hectare în 1930, la 1,48 hectare
în 1945, astfel că, după reforma agrară din 1945, ţărănimea săracă a devenit şi
mai săracă22. Acest fapt corespundea intenţiilor guvernului comunist ce vizau
impunerea colectivizării agriculturii, politică devenită oficială în martie 1949.
Ocupaţia sovietică şi cererile crescânde ale sovieticilor în contul
reparaţiilor de război prevăzute prin Convenţia de armistiţiu, lipsa materiilor
prime, efortul financiar pentru susţinerea trupelor române aflate pe frontul de vest,
situaţia dezastruoasă a căilor ferate, lipsa carburanţilor, au condus, în primăvara
anului 1945, la o situaţie economică foarte dificilă. Aceasta avea să fie agravată
de seceta din vara anului 194523.
La 8 mai 1945 au fost semnate la Moscova o serie de acorduri ce vizau
constituirea unor societăţi mixte româno-sovietice, denumite SOVROM. Prima
societate de acest tip a fost Societatea Anonimă Sovieto-Română de Navigaţie,
prin constituirea căreia transporturile fluviale şi maritime din România intrau
sub controlul Uniunii Sovietice24. Ulterior, la 17 şi 19 iulie 1945, s-au semnat
la Bucureşti Convenţiile pentru înfiinţarea societăţilor mixte româno-sovietice
SOVROMPETROL şi SOVROM- TRANSPORT25.
La 8 august 1945 s-a semnat la Moscova Acordul de colaborare
economică între România şi URSS şi Convenţia pentru înfiinţarea Societăţii
de Transporturi Aeriene Româno-Sovietice TARS26, iar la 26 octombrie 1945
guvernul dr. Petru Groza aprobă funcţionarea societăţii SOVROMPETROL ce
urma să exploreze, să exploateze, să prelucreze şi să comercializeze petrolul şi
derivatele acestuia în România27. În aceeaşi zi primeşte autorizaţia de funcţionare
şi SOVROMBANC.
19 Marin Arcuş, op. cit., p. 54.
20 Ibidem, pp. 54-55.
21 ***, Istoria Românilor, p. 556.
22 Ibidem, p. 557.
23 Ibidem, p. 560.
24 Ibidem, p. 566.
25 Ibidem, p. 807.
26 Ibidem.
27 Ibidem, p. 566.
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În perioada 1946-1952 au mai fost înfiinţate încă 13 SOVROM –uri, în
toate domeniile de activitate. Treptat, vor fi înfiinţate 16 SOVROM-uri în toate
sectoarele importante ale economiei naţionale, de la utilaj petrolier, chimie,
construcţii, până la metalurgie, exploatarea lemnului, filme, asigurări şi extracţia
minereului de uraniu28.
La înrăutăţirea situaţiei economice a României a contribuit şi seceta din
anii 1945 şi 1946 ce a condus la scăderea producţiei de cereale şi la apariţia
foametei în unele regiuni ale ţării. Recolta de cereale a României a totalizat, în
1946, 2,53 milioane de tone, fiind inferioară celei din 1945 cu 0,22 milioane
de tone29. În aceste condiţii, în noiembrie 1946, România se confrunta cu un
deficit de 1,46 milioane tone de cereale, rezervele din anii precedenţi fiind deja
epuizate30.
Lipsa produselor alimentare a condus, începând din septembrie 1946, la
creşterea accelerată a preţurilor, astfel că, puterea de cumpărare a populaţiei a
scăzut rapid. Astfel, în iarna anilor 1946-1947 situaţia alimentară a populaţiei
săteşti a fost deosebit de grea.
La acestea se adăuga efectul distructiv al sistemului de colectare a cotelor
de cereale instituit pentru plata reparaţiilor de război către URSS. Astfel, în
fiecare vară, preotul Gheorghe I. Radu, proprietar din satul Rădineşti, dădea toată
recolta autorităţilor comuniste din sat rămânând, uneori, dator deoarece nu reuşea
să obţină cantitatea de cereale necesară pentru plata cotelor31.
La 19 noiembrie 1946 s-au desfăşurat alegerile legislative al căror rezultat
a fost falsificat în mod grosolan de către guvernul dr. Petru Groza. Astfel, Blocului
Partidelor Democratice i s-au atribuit 378 de mandate de deputat, reprezentând
91,3% din totalul de 414 mandate de deputat32. În realitate, numărul voturilor
pentru Blocul Partidelor Democratice a fost de circa 20% din totalul celor 6 841
429 de voturi exprimate33.
Alegerile din 19 noiembrie 1946 au constituit cea mai mare fraudă
electorală din România şi au deschis calea distrugerii societăţii româneşti
tradiţionale, permiţând punerea ei forţată în tiparele sovietice.
La 10 februarie 1947 s-au semnat la Paris tratatele de pace cu Bulgaria,
Finlanda, Italia, România şi Ungaria.
Tratatul de pace cu România stabilea revenirea nord-vestului Transilvaniei
în graniţele României dar statua cedarea către URSS a Basarabiei, nordului
Bucovinei şi a ţinutului Herţa şi către Bulgaria a Cadrilaterului.
Armata română era limitată la 135 000 de oameni, din care 120 000
28 Ibidem.
29 Ibidem, p. 793.
30 Ibidem.
31 Marin Arcuş, op. cit., pp. 56-57.
32 ***, Istoria Românilor, vol. IX, p. 632.
33 Ibidem, p. 644.
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reprezentau trupele de uscat. Despăgubirile de război datorate URSS se ridicau
la 300 de milioane de dolari, plătibili în 8 ani, cu începere de la 12 septembrie
194434.
După semnarea tratatului de pace represiunea împotriva opozanţilor
regimului comunist din România se intensifică, astfel că, la 29 iulie 1947 Partidul
Naţional Ţărănesc este scos în afara legii printr-un referat al ministrului de Interne
adresat Camerei Deputaţilor şi printr-un raport adresat guvernului35.
La scurt timp a fost înscenat procesul liderului PNŢ Iuliu Maniu şi al
colaboratorilor săi, soldat cu sentinţe previzibile având ca scop reducerea la
tăcere a opoziţiei. Astfel, Iuliu Maniu şi Ion Mihalache au fost condamnaţi la
muncă silnică pe viaţă, ambii având să decedeze în închisoare36.
La 15 iunie 1947 au fost stabilite cote oficiale de predare către stat a
cerealelor precum: grâul, secara, orzul, orzoaica, ovăzul, la preţuri impuse de
guvern. În octombrie 1947 sunt impuse preţuri oficiale de cumpărare şi pentru
porumb şi cartofi37.
La 15 august 1947 a fost votată de Camera Deputaţilor legea pentru
reforma monetară ce stabilea un raport de preschimbare de 1 leu stabilizat pentru
20 000 de lei vechi. Persoanele fizice au dreptul să preschimbe de la 1 500 000
până la 5 000 000 de lei vechi, restul masei monetare aflat în circulaţie fiind
confiscat de către stat38.
Aşa-zisul proces împotriva liderilor PNŢ a fost pretextul pentru eliminarea
din guvern a PNL Gheorghe Tătărescu, printr-o moţiune de neîncredere votată de
Camera Deputaţilor, la 5 noiembrie 194739.
La 23 decembrie 1947 Emil Bodnăraş preia conducerea ministerului
Apărării Naţionale, măsură socotită necesară de către conducerea PCR pentru a
întări controlul asupra armatei, în vederea impunerii actului de abdicare regelui
Mihai I40.
Revenit în ţară la 21 decembrie 1947, după vizita în Marea Britanie,
regele Mihai I a fost forţat să abdice, la 30 decembrie 1947, în urma unei vizite la
Palatul Regal a primului ministru dr. Petru Groza şi a liderului comunist Lucreţiu
Pătrăşcanu, care au adus cu ei textul actului de abdicare41. În aceeaşi zi, Adunarea
Deputaţilor, întrunită în grabă, a votat legea prin care era proclamată Republica
Populară Română42.
În perioada 25 ianuarie 1948 – 1 iulie 1949 a fost efectuat recensământul
34 Ibidem, p. 655.
35 Ibidem, p. 661.
36 Ibidem.
37 Ibidem, p. 665.
38 Ibidem.
39 Ibidem, p. 668.
40 Ibidem, p. 669.
41 Ibidem, p. 670.
42 Ibidem, p. 671.
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populaţiei, proprietarilor şi exploataţiilor agricole din Republica Populară
Română43.
Astfel, conform unui borderou întocmit în 1948, populaţia comunei
Rădineşti se cifra la 2 161 de locuitori. Satul cel mai populat era Obârşia, cu 1
008 locuitori, fiind urmat de satul Rădineşti, cu 698 de locuitori, şi de Bibuleşti,
cu 455 de locuitori44.
Recensământul agricol efectuat în anul 1948 a arătat că suprafaţa agricolă
a comunei Rădineşti era de 1 847 de hectare, aceasta fiind divizată în 3 842 de
parcele45, în timp ce, locuitorii comunei posedau: 366 de vite mari, 1 632 de oi şi
capre, 240 de care şi căruţe, 192 de pluguri, 4 prăşitoare şi două batoze46.
Cele mai numeroase proprietăţi, circa 28%, aveau o suprafaţă cuprinsă
între unu şi două hectare, fiind urmate de circa 21% din proprietăţi cu o suprafaţă
cuprinsă între două şi trei hectare. Proprietăţile având între 3 şi 5 hectare
reprezentau 11% din total, comparabil cu cele 12% din total reprezentate de
proprietăţile având o suprafaţă cuprinsă între 0,5 şi un hectar47.
În comuna Rădineşti existau 3 familii ce deţineau proprietăţi agricole cu
o suprafaţă cuprinsă între 20 şi 50 de hectare, respectiv: Dumitru Rădulescu din
satul Obârşia, preotul Gheorghe I. Radu din satul Bibuleşti şi preotul Grigore
Fierăscu din satul Rădineşti48.
În primăvara anului 1949 Gheorghe H. Pătraşcu s-a prezentat la Comitetul
Militar al Raionului Amaradia, situat în comuna Melineşti, pentru recrutare. Ca
urmare, la 17 aprilie 1949, i s-a eliberat livretul militar cu menţiunea: „bun pentru
serviciul combatant neinstruiţi”49.
A fost încorporat la 8 mai 1950 în cadrul Detaşamentului de Infanterie nr.
6 din Orăştie şi a depus jurământul la 23 august 195050.
În perioada în care a activat în cadrul Detaşamentului nr. 6 Orăştie a
lucrat ca muncitor betonist pe şantierul unui aerodrom militar ce se construia
în apropierea oraşului Câmpia Turzii. Aici a participat la betonarea pistei de
decolare-aterizare a avioanelor militare, precum şi la construcţia unui drum
betonat de la Câmpia Turzii la Turda.
Ulterior, a lucrat la construirea Casei Scânteii (actuala Casă a Presei
Libere) din Bucureşti, o clădire monumentală, în cel mai pur stil sovietic, ce a
dominat peisajul urbanistic al capitalei României până la iniţiativa lui Nicolae
Ceauşescu de a construi bulevardul Victoria Socialismului şi Casa Poporului
43 Marin Arcuş, op. cit., p. 92.
44 Ibidem, p. 93.
45 Ibidem, p. 55.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 Ibidem, p. 56.
49 Conform livretului militar eliberat la 17 aprilie 1949 de Comitetul Militar al Raionului
Amaradia.
50 Ibidem.
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(actualul Palat al Parlamentului României).
De asemenea, în vara anului 1951, a participat şi la campania agricolă,
luând parte la recoltarea manuală a bumbacului în Câmpia Română, în apropiere
de Alexandria, în condiţiile unei veri toride. La 10 august 1951 s-a înregistrat
temperatura maximă absolută pe teritoriul României, 44,5 grade Celsius, în
localitatea Ion Sion din apropierea Brăilei.
La 18 mai 1952 a fost transferat la Detaşamentul 201 din Hemeiuş, în
apropierea oraşului Bacău, unde a activat până la 18 mai 1953 când a fost lăsat la
vatră. În această perioadă a lucrat la Ciurea, în apropierea Iaşului, la modernizarea
infrastructurii de cale ferată.
În aceeaşi perioadă a lucrat într-un gater unde erau debitaţi buşteni
obţinându-se cherestea ce era încărcată în vagoane şi expediată în URSS în contul
despăgubirilor de război impuse României, în calitate de stat învins, prin tratatul
de pace de la Paris semnat la 10 februarie 1947 de către ministrul de Externe al
României, Gheorghe Tătărescu.
Articolul 22 al tratatului de pace de la Paris prevedea obligaţia României
de a plăti despăgubiri de război către Uniunea Sovietică în valoare de 300 de
milioane de dolari constând în: produse petroliere, cereale, lemn, vase maritime
şi fluviale, utilaje şi alte mărfuri. Suma menţionată urma a fi plătită în termen de
8 ani, începând de la 12 septembrie 1944, data semnării Convenţiei de Armistiţiu
cu URSS51.
Acest articol al tratatului de pace de la Paris prelua prevederile articolului
11 al Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944. Deşi Convenţia de
Armistiţiu prevedea ca despăgubirile de război plătite de România către URSS să
se ridice la 300 de milioane de dolari, până la 10 februarie 1947 livrările României
către URSS au fost evaluate la circa 1,2 miliarde de dolari52.
Acest efort financiar şi logistic a cerut sacrificii care s-au situat la limita
maximă de suportabilitate el egalând, potrivit unor estimări, venitul naţional al
României în perioada septembrie 1944 – februarie 1947 ce se ridica la circa 1,2
– 1,3 miliarde de dolari53.
Într-o lucrare dedicată studierii istoriei secolului XX, istoricii români Ioan
Scurtu şi Gheorghe Buzatu au prezentat modul în care s-a impus sovietizarea
statelor ocupate de Armata Roşie „la sfârşitul anilor ’40 şi la începutul anilor
’50, Kremlinul, acţionând în Europa Est-Centrală cu forţe suficiente şi decise
(armată, trupe speciale, forţe secrete etc.) capabile să înfăptuiască comunizarea
ţărilor în spatele Cortinei de Fier, a acţionat pe plan politic printr-un faimos
instrument - Cominformul”54.
51 ***, Istoria Românilor, vol. IX, coord. acad. Dinu C. Giurescu, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 2008, p. 795.
52 Ibidem, p. 794.
53 Ibidem.
54 Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, op. cit., p. 531.
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Cominformul s-a constituit în cadrul unei întruniri în Polonia, în localitatea
Szlarska Poreba, desfăşurată între 22 şi 27 septembrie 1947 cu participarea
reprezentanţilor partidelor comuniste şi muncitoreşti din: Polonia, Ungaria,
România, Bulgaria, Franţa, Italia, Iugoslavia, Cehoslovacia şi URSS55.
În octombrie 1947 a demarat acţiunea de contopire a PCR cu Partidul
Social Democrat. Astfel, în presa PCR se dezbăteau principalele documente ce
urmau a fi adoptate, erau condamnaţi social-democraţii trădători, în frunte cu
Constantin Titel Petrescu, şi se sublinia necesitatea realizării partidului unic56.
La 4 ianuarie 1948 s-a constituit Comisia Centrală pentru Organizarea
Congresului de Unificare a celor două partide şi s-au aprobat instrucţiunile pentru
alegerea organelor de conducere locală şi a delegaţilor la congres. Acesta s-a
desfăşurat în zilele de 21-23 februarie 1948 în sala Ateneului Român, în cadrul
său adoptându-se hotărârea de constituire a Partidului Muncitoresc Român57.
De asemenea, în cadrul congresului, a fost ales Comitetul Central al
Partidului Muncitoresc Român care, în şedinţa sa, din 24 februarie 1948, a
ales Biroul Politic şi Secretariatul Comitetului Central format din: Gheorghe
Gheorghiu-Dej – secretar general, Ana Pauker, Teohari Georgescu, Lothar
Rădăceanu – secretari58.
La 25 februarie 1948 Adunarea Deputaţilor s-a autodizolvat, în vederea
organizării de noi alegeri pentru Marea Adunare Naţională, ce urma a avea
caracter de adunare constituantă.
În urma alegerilor,desfăşurate la 28 martie 1948, Frontul Democraţiei
Populare, constituit la 27 februarie 1948, din Partidul Muncitoresc Român,
Frontul Plugarilor, Partidul Naţional-Popular şi Uniunea Populară Maghiară a
obţinut 93,2% din voturi şi 405 mandate în Marea Adunare Naţională59. Acestea
au fost ultimele alegeri din perioada comunistă la care au participat şi alte liste în
afara celei guvernamentale.
Marea Adunare Naţională, astfel constituită, a votat, în unanimitate, la 13
aprilie 1948, noua constituţie a Republicii Populare Române. Aceasta desfiinţa
principiul separării puterilor în stat, stabilind, conform articolului 37, că: „Organul
suprem al puterii în stat în Republica Populară Română este Marea Adunare
Naţională”60. Durata mandatului Marii Adunări Naţionale era de 4 ani.
Atribuţiile de şef al statului erau exercitate de Prezidiul Marii Adunări
Naţionale, care era alcătuit din preşedinte, trei vicepreşedinţi, un secretar şi 14
55 Ibidem.
56 Ibidem, p. 549.
57 Ibidem, p. 550.
58 Ibidem, p. 551; Dennis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gherghiu-Dej şi statul
poliţienesc, 1948 – 1965, Editura Polirom, Iaşi, 2001, p. 73.
59 Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, op. cit., p. 552.
60 Vezi Constituţia Republicii Populare Române adoptată la 13 aprilie 1948 de Marea Adunare
Naţională.
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membri aleşi pe o perioadă de 4 ani61. Funcţia de preşedinte al Prezidiului Marii
Adunări Naţionale a fost ocupată, în perioada 1948-1952, de către Constantin I.
Parhon.
Atribuţiile executive aparţineau, conform articolului 66 al constituţiei,
guvernului. Acesta dirija şi planifica economia naţională, coordona activitatea
ministerelor de resort, realiza bugetul statului, asigura ordinea publică, organiza
şi înzestra forţele armate şi conducea politica generală a statului.
Constituţia stabilea o nouă împărţire administrativ-teritorială a României
în comune, plăşi, judeţe şi regiuni. Organele locale ale puterii de stat erau consiliile
populare, alese pentru un mandat de 4 ani.
La 11 iunie 1948 a fost adoptată de Marea Adunare Naţională legea privind
naţionalizarea a 1 060 de întreprinderi industriale, bănci, societăţi de asigurări,
mine, societăţi de transport, acest fapt permiţând introducerea planificării
centralizate a economiei62.
La 30 august 1948 s-a creat Direcţia Generală a Securităţii Poporului, în
cadrul ministerului de Interne, sub conducerea lui Pantelimon Bodnarenko, zis
Pantiuşa, ofiţer NKVD, care şi-a luat numele de Gheorghe Pintilie63.
În noiembrie 1948 au fost naţionalizate cinematografele şi casele de
sănătate, iar până în 1950 au fost naţionalizate farmaciile, întreprinderile chimice
şi toate societăţile comerciale şi culturale, inclusiv o parte a locuinţelor.
La 2 martie 1949 a fost votată de Marea Adunare Naţională o lege prin care
pământul, vitele şi uneltele agricole au fost expropriate fără compensaţie. Prin
această lege a fost confiscată o suprafaţă agricolă de circa un milion de hectare,
pe această suprafaţă fiind organizate Gospodării Agricole de Stat sau Cooperative
Agricole de Producţie. Membrilor cooperatori li se permitea deţinerea unor loturi
ce nu depăşeau o jumătate de pogon64.
Ţăranii s-au opus procesului de colectivizare, astfel că, în 1949 s-au
constituit decât 56 de cooperative agricole colective în toată ţara65. Rezistenţa în
faţa procesului de colectivizare a condus la arestarea a peste 80 000 de ţărani,
dintre aceştia circa 30 000 fiind judecaţi în public66.
La 23 ianuarie 1949 a fost creată Direcţia Generală a Miliţiei, care înlocuia
poliţia, iar la 7 februarie 1949 au fost înfiinţate trupele de securitate, care preluau
atribuţiile jandarmeriei67.
Totodată, prin decretul nr. 83/1949 erau instituite pedepse de până la 15
ani de muncă silnică pentru cei care se opuneau exproprierii pământului conform
61 Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, op. cit., p. 554.
62 Dennis Deletant, op. cit., p. 75.
63 Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, op. cit., p. 560.
64 Dennis Deletant, op. cit., pp. 75-76.
65 Ibidem, p. 107.
66 Ibidem.
67 Ibidem, p. 103.
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prevederilor legilor din 1945 şi 194968.
Legea nr. 5 votată la 8 septembrie 1950 de Marea Adunare Naţională
prevedea reorganizarea administrativ-teritorială a Republicii Populare Române în
regiuni, raioane, oraşe şi comune, desfiinţând judeţele şi impunând o organizare
administrativ-teritorială de inspiraţie sovietică. Astfel, au fost desfiinţate cele 58
de judeţe, cu cele 424 de plăşi şi 6 276 de comune, fiind înlocuite cu 28 de regiuni
compuse din 177 de raioane, 148 de oraşe şi 4 052 de comune69.
În planul relaţiilor externe, în ianuarie 1950, guvernul român a întrerupt
legăturile feroviare şi poştale cu Iugoslavia, pe motiv că astfel era contracarat
spionajul iugoslav, iar în vara aceluiaşi an 12 cetăţeni români, printre care doi
angajaţi ai ambasadei Iugoslaviei la Bucureşti, au fost arestaţi sub acuzaţia de a
fi „în serviciul spionajului clicii fasciste a lui Tito”70.
La 14 noiembrie 1950 Securitatea a finalizat planul de deportare din
regiunea de frontieră cu Iugoslavia ce viza un număr de 40 320 de persoane din
regiunea Timişoara. Potrivit planului, aceste persoane urmau a fi deportate în
judeţele Ialomiţa şi Galaţi71.
Deportările au început la 16 iunie 1951 fiind realizate de către 10 229
de soldaţi şi ofiţeri de la Academia de Grăniceri din Oradea şi de la Şcoala de
Instruire a Pompierilor sub supravegherea generalului-maior Mihai Burcă,
ministru adjunct de Interne, şi a generalului-maior Eremia Popescu, comandantul
trupelor de securitate din cadrul ministerului de Interne72.
La 30 decembrie 1950 generalul Mihai Burcă a fost înlocuit în funcţia
de şef al Direcţiei Politice din cadrul ministerului de Interne de către Alexandru
Drăghici, unul dintre apropiaţii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Ulterior, în mai
1952 Alexandru Drăghici a fost numit ministru de Interne, în locul lui Teohari
Georgescu73.
La 24 septembrie 1952 a fost adoptată de Marea Adunare Naţională o
nouă constituţie a Republicii Populare Române ce reafirma rolul de conducere al
Partidului Muncitoresc Român. Conform prevederilor acesteia organul suprem al
puterii de stat era Consiliul de Stat.
În anii 1951-1952 Gheorghe Gheorghiu-Dej îi îndepărtează din conducerea
Partidului Muncitoresc Român pe cominterniştii Ana Pauker, Vasile Luca, Iosif
Chişinevski, Teohari Georgescu înlocuindu-i cu oameni apropiaţi lui, precum
Alexandru Drăghici74.
68 Ibidem.
69 Mirela-Minodora Mincă-Mălăescu, Organizarea administrativă. 1948-1968, în volumul
Structuri administrative în istoria românilor, coord. Dinică Ciobotea, Editura SITECH, Craiova,
2011, p. 169.
70 Apud. Dennis Deletant, Teroarea comunistă în România…, p. 109.
71 Ibidem, p. 110.
72 Ibidem.
73 Ibidem, p. 155.
74 Jean-Francois Soulet, Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre,
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Lăsat la vatră la 18 mai 1953, la doar două luni de la moartea lui Iosif
Visarionovici Stalin, Gheorghe Pătraşcu a revenit în satul natal. Aici autorităţile
comuniste încercau să-i deposedeze de terenuri pe marii proprietari de pământ şi
să impună colectivizarea agriculturii.
În acest context, prin Hotărârea Consiliului de Stat nr. 308/1953,
proprietarii: Rădulescu Dumitru, preotul Radu I. Gheorghe şi preotul Fierăscu
Grigore au fost obligaţi să cedeze teren agricol pentru împroprietărirea familiilor
sărace din satele: Obârşia, Bibuleşti şi Rădineşti75.
După o scurtă perioadă petrecută în sat, la 1 decembrie 1953 Gheorghe
Pătraşcu s-a angajat ca muncitor săpător la Schela de Extracţie Ţicleni76. Ulterior,
la 30 aprilie 1954, a fost încadrat ca muncitor săpător la Staţia de Dezbenzinare
de la Craiova din cadrul Întreprinderii de Construcţii nr. 2 din Piteşti77.
În anii 1954-1955 a participat la lucrările de săpare manuală a şanţurilor
pentru conductele de transport produse petroliere în localităţile: Budoi (jud.
Vâlcea), Iancu Jianu (jud. Olt) şi Balş (jud. Olt)78.
În cursul anului 1954, conform acordurilor privind vânzarea şi predarea
către Republica Populară Română a părţii de participaţie sovietică la SOVROMuri, acorduri semnate la 31 martie şi 18 septembrie 1954, 12 dintre cele 16
SOVROM-uri existente au fost desfiinţate79. SOVROMPETROL avea să
funcţioneze până în 1956, fiind ultimul desfiinţat.
Istoricul englez Dennis Deletant, profesor de Studii Româneşti la School
of Slavonic and East European Studies, University College, din Londra, bun
cunoscător al realităţilor româneşti din perioada comunistă, aprecia într-una dintre
lucrările sale că „în realitate, soldatul român a fost folosit ca salahor în marile
proiecte de construcţii în toată perioada comunistă, iar condiţiile de muncă erau
adeseori doar puţin mai bune decât cele în care lucrau deţinuţii politici”80.
În ciuda eforturilor depuse în vederea colectivizării agriculturii şi a
constrângerii ţăranilor să se înscrie în cooperative, în 1955, în România se
reuşise colectivizarea unei suprafeţe ce echivala cu 13% din suprafaţa totală
a terenurilor agricole, în timp ce, în Ungaria cooperativele grupau 22% din
suprafaţa terenurilor agricole, în Cehoslovacia 29%, iar în Bulgaria circa 61%
din terenurile agricole81.
În aprilie 1954 Gheorghe Gheorghiu-Dej devine preşedintele Consiliului
Editura Polirom, Iaşi, 1998, p. 57.
75 Marin Arcuş, op. cit., p. 58.
76 Conform carnetului de muncă întocmit pe numele său în momentul angajării.
77 Ibidem.
78 Informaţie oferită de către Gheorghe Pătraşcu la data de 7 decembrie 2012.
79 ***, Istoria Românilor, vol. IX, p. 808.
80 Apud. Dennis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghe Gheorghiu-Dej şi statul
poliţienesc, p. 169.
81 Jean-Francois Soulet, op. cit., p. 74.
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de Stat82, în timp ce, Petru Groza ocupa funcţia de preşedinte al Prezidiului
Marii Adunări Naţionale (1952-1958). Începând din decembrie 1955, Gheorghe
Gheorghiu-Dej avea să-şi reia funcţia de secretar general al Partidului Muncitoresc
Român83, cea mai importantă funcţie în stat.
Raportul citit de liderul URSS Nikita Hruşciov în februarie 1956 la
Moscova, un adevărat rechizitoriu îndreptat împotriva fostului lider sovietic,
Iosif Visarionovici Stalin, a avut ca principal obiectiv consolidarea poziţie noului
lider al PCUS. În acest context, discursul lui Hruşciov a provocat un şoc puternic
atât în cadrul aparatului de conducere, cât şi în rândul militanţilor de la baza
partidelor comuniste din lagărul socialist84.
Cu câteva luni înainte, la 14 mai 1955, fusese semnat la Varşovia un pact
între URSS, Polonia, Cehoslovacia, RDG, Ungaria, România, Bulgaria şi Albania.
Acesta instituia un comandament militar unic şi reunea efective militare ce se
cifrau la 6 milioane de oameni. În primii ani de existenţă Pactul de la Varşovia a
avut puţine activităţi, principala sa acţiune fiind intervenţia împotriva revoltei din
Ungaria din octombrie 195685.
La 11 noiembrie 1956 Gheorghe Pătraşcu a fost transferat, ca muncitor
săpător, la Întreprinderea de Construcţii nr. 4 din Târgu-Cărbuneşti, unde a activat
timp de aproape 10 ani86.
În primăvara aceluiaşi an, în cursul lunii martie, s-a căsătorit cu Victoria,
născută la 1 februarie 1938, în satul Bibuleşti, comuna Rădineşti, judeţul Gorj,
fiica ţăranului Simion Dragomir87 şi a celei de-a doua soţii a acestuia, Dumitra.
După mai bine de un an de la căsătorie, la 4 iunie 1957, avea să se nască
primul copil al familie Gheorghe şi Victoria Pătraşcu, Dumitru. Ulterior, la 27
octombrie 1962, avea să se nască cel de-al doilea copil al familiei, Aurelia.
Provenind din familii ţărăneşti, cei doi soţi deţineau teren agricol pe care
au plantat pomi fructiferi şi viţă de vie şi au crescut animale atât pentru carne şi
lapte, cât şi ca animale de tracţiune pentru munca la câmp.
Deşi încă din 1949 începuse acţiunea de colectivizare, ţăranii din comuna
Rădineşti au rămas proprietari pe terenurile agricole, pe animalele de povară şi
pe uneltele agricole în toată perioada comunistă.
Nereuşind să impună colectivizarea agriculturii, autorităţile comuniste
ale comunei au înfiinţat două întovărăşiri. Astfel, în 1956, în satul Bibuleşti exista
Întovărăşirea Agricolă „Drum Nou” ce cuprindea o suprafaţă de 12,3 hectare de
teren avându-l preşedinte pe Zamfir Dumitru88.
82 Ibidem, p. 101.
83 Ibidem.
84 Ibidem, p. 104.
85 Ibidem, p. 113.
86 Conform celor consemnate în carnetul de muncă.
87 Conform certificatului de căsătorie între Gheorghe Pătraşcu şi Victoria Dragomir, încheiat la
12 martie 1956 în comuna Rădineşti.
88 Marin Arcuş, op. cit., p. 58.
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În 1957 s-a înfiinţat Întovărăşirea Agricolă „Mioriţa” pe islazul comunal
din satul Obârşia ce fusese primit de primăria comunei Rădineşti prin reforma
agrară din 1945. La înfiinţare, Întovărăşirea Agricolă „Mioriţa” avea 34 de
membri, un islaz de 8,22 hectare, 63 de oi şi o capră89.
La 31 decembrie 1960 Întovărăşirea Agricolă „Mioriţa” avea 54 hectare
de păşune, 5 hectare teren arabil, 170 de oi şi adăpostul pentru animale, evaluat
la 20 000 lei90.
În 1962 a fost proclamată încheierea colectivizării agriculturii de către
conducerea Partidului Muncitoresc Român. În aceste împrejurări, autorităţile
comunei Rădineşti au decis înfiinţarea unei Gospodării Agricole de Producţie şi
în această comună. Fiind organizată în pripă, aceasta a rezistat doar câteva luni,
după care membrii cooperatori s-au retras, pământul şi animalele revenind în
posesia ţăranilor91. Desfiinţarea G.A.C.-ului din comuna Rădineşti a fost pusă de
către autorităţile comuniste pe seama solului sărac şi neproductiv din zonă.
În perioada 1960-1968 primar al comunei Rădineşti a fost Munteanu
Pătru, în timp ce, funcţia de secretar al comunei a fost ocupată de către Ciontu
Eugen92.
La 24 mai 1958 Nikita Hruşciov a anunţat, în cadrul unei reuniuni a
Pactului de la Varşovia desfăşurată la Moscova, că Uniunea Sovietică îşi va
retrage trupele din România. Această decizie a fost pusă în practică rapid, astfel
că, la 25 iulie 1958, toţi cei 135 000 de soldaţi şi ofiţeri sovietici fuseseră retraşi
de pe teritoriul Republicii Populare Române93.
Anunţul a fost făcut cu intenţia de a demonstra atitudinea paşnică a
Uniunii Sovietice şi a coincis cu anunţarea de statele membre ale Tratatului de
la Varşovia a unei reduceri cu 119 000 de oameni a forţelor armate, fapt ce urma
deciziei URSS de a reduce cu 300 000 efectivele Armatei Roşii94.
Poziţia strategică a României, înconjurată de statele socialiste, făcea ca
retragerea trupelor sovietice să nu afecteze securitatea Uniunii Sovietice. Pe de
altă parte, orice urmă de neîncredere faţă de România din partea sovieticilor
fusese ştearsă de acţiunile din timpul revoltei din Ungaria95.
La 3-5 august 1961 Nikita Hruşciov a prezentat la Moscova un plan
privitor la transformarea CAER într-un organism supranaţional cu rol de
planificare. Cunoscut ca „planul Valev” acesta viza integrarea economică între
statele socialiste. Astfel, state precum România şi Bulgaria urmau să devină
„grânarul” lagărului socialist, iar industria urma să se dezvolte în URSS, RDG
89 Ibidem.
90 Ibidem, p. 59.
91 Ibidem.
92 Ibidem, p. 72.
93 Dennis Deletant, op. cit., p. 209.
94 Ibidem, 210.
95 Ibidem.
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şi Cehoslovacia96.
Planul a fost respins categoric de conducerea Partidului Muncitoresc
Român care dorea dezvoltarea industriei grele în România. În acest context,
pentru a contracara planul Valev, Gheorghe Gheorghiu – Dej a decis construirea
unui mare combinat siderurgic la Galaţi.
Divergenţele româno – sovietice s-au acutizat în anii 1962-1963, astfel
că, în aprilie 1964 a fost adoptată la Bucureşti „Declaraţia cu privire la poziţia
Partidului Muncitoresc Român în problemele mişcării comuniste şi muncitoreşti
internaţionale”97.
Înlăturarea lui Nikita Hruşciov de la conducerea PCUS, la 14 octombrie
1964, l-a ajutat pe Gheorghiu-Dej să se îndepărteze tot mai mult de Moscova.
Astfel, la 21 octombrie 1964, acesta l-a convocat pe ambasadorul sovietic şi
i-a solicitat retragerea consilierilor sovietici din România98. În cele din urmă,
conducerea sovietică a acceptat solicitarea şi, în decembrie 1964, consilierii
sovietici au fost retraşi din România99.
Totodată, în perioada ianuarie-decembrie 1963, au fost eliberaţi câteva
mii de deţinuţi politici, majoritatea foşti legionari. Astfel, de la 16 327 de deţinuţi
politici în 1962, numărul acestora a scăzut la 13 017, în 1963. Ca urmare a
amnistiilor decretate în 1963 de Gheorghiu-Dej, numărul deţinuţilor politici a
scăzut la 9 333, iar în 1964 majoritatea au fost eliberaţi100.
La 19 martie 1965 Gheorghe Gheorghiu-Dej a decedat din cauza unui
cancer la plămâni. A treia zi după decesul fostului lider, la 22 martie 1965, Nicolae
Ceauşescu a fost desemnat secretar general al Partidului Comunist Român101.
Începând cu data de 1 martie 1966 Gheorghe Pătraşcu a fost angajat
muncitor pavator la Secţia de Drumuri Deva, având un salariu de încadrare de
873 de lei102. Ulterior, la începutul lunii martie 1967, a fost angajat muncitor
pavator la Sfatul Popular al oraşului Lugoj, având un salariu de încadrare de 1
183 de lei103.
În ajunul Crăciunului anului 1967 a intrat în concediu fără plată pe
perioada de iarnă, revenind în satul Bibuleşti, comuna Rădineşti, alături de soţie
şi de cei doi copii, urmând a-şi relua activitatea la 25 februarie 1968104.
La 16 februarie 1968 a fost adoptată legea nr. 2 privind organizarea
administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, publicată în Monitorul
Oficial nr. 17 din 17 februarie 1968. Conform prevederilor acestei legi se renunţa
96 Ibidem, p. 215.
97 Ibidem, p. 216.
98 Ibidem.
99 Ibidem, p. 217.
100 Ibidem, p. 218.
101 Ibidem, p. 221.
102 Conform carnetului de muncă întocmit pe numele muncitorului Gheorghe Pătraşcu.
103 Ibidem.
104 Ibidem.
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la organizarea administrativ-teritorială în regiuni, raioane, oraşe şi comune şi
se reinstituia organizarea administrativ-teritorială în judeţe, oraşe şi comune.
Astfel, se revenea la tradiţiile naţionale în privinţa organizării administrative,
renunţându-se la formele administrative de inspiraţie sovietică.
Ulterior, la 1 august 1968, a fost publicată în Buletinul Oficial al Republicii
Socialiste România, nr. 105-107, anexa la Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.
1 127/1968, conform căreia urmau a fi delimitate cele 39 de judeţe nou-create,
incluzând judeţul Ilfov, şi municipiul Bucureşti105. Cele 39 de judeţe aveau în
componenţă 47 de municipii, 236 de oraşe şi 2 706 comune ce grupau 13 149 de
sate106.
Această reformă administrativă a impus desfiinţarea comunei Rădineşti
şi alipirea satelor componente la comuna vecină, Dănciuleşti, unde exista şi o
Gospodărie Agricolă Colectivă, spre deosebire de fosta comună Rădineşti.
Dealtfel, comuna Rădineşti nu mai dispunea de un local propriu de primărie din
1965, când vechiul local a fost demolat, astfel că, în perioada 1965-1968, primăria
comunei a funcţionat în casa preotului Grigore Fierăscu107.
În primăvara anului 1969 Gheorghe Pătraşcu a început construcţia
unei case cu parter şi etaj, construcţie realizată din cărămidă şi cuprinzând: 4
dormitoare, o bucătărie, un beci, o cămară, o scară exterioară acoperită şi un hol
la etaj. Construită după demolarea casei vechi, ce avea doar două camere, casa
a fost finalizată, cu excepţia finisajelor interioare şi exterioare, în toamna anului
1969108.
În anul 1970 a început asfaltarea drumului judeţean 605A ce face legătura
între satele comunei Dănciuleşti şi oraşul Melineşti, din judeţul Dolj, precum
şi cu satele comunei Piscoiu, din judeţul Gorj, asfaltarea fiind finalizată în anul
1975109, într-o perioadă în care primar al comunei Dănciuleşti era Munteanu Pătru
(1974 - 1979)110, fost primar al comunei Rădineşti.
În perioada 1967-1989 Gheorghe Pătraşcu a lucrat ca muncitor pavator
şi ca şef de echipă la Sfatul Popular al oraşului Lugoj participând la pavarea cu
piatră cubică a numeroase străzi din oraş şi la întreţinerea acestora.
Salariul său a variat de la 1 183 de lei, în 1967, la 1 785 de lei, în 1974, la
2 059 de lei, în 1976, iar la 1 martie 1979, salariul a fost majorat la 2 285 de lei111.
105 Mirela-Minodora Mincă-Mălăescu, Organizarea administrativă. 1948-1968, în volumul
Structuri administrative în istoria românilor, coord. Dinică Ciobotea, Editura SITECH, Craiova,
2011, p. 176.
106 Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Scurtă istorie a românilor, Bucureşti, 1977, p.
368.
107 Marin Arcuş, op. cit., p. 69.
108 Informaţie oferită de către Gheorghe Pătraşcu din satul Bibuleşti, comuna Dănciuleşti, judeţul
Gorj, la 15 decembrie 2012.
109 Marin Arcuş, op. cit., p. 128.
110 Ibidem, p. 72.
111 Conform carnetului de muncă al muncitorului Gheorghe Pătraşcu din satul Bibuleşti, comuna
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La 1 decembrie 1980 salariul de încadrare a fost din nou majorat, cifrându-se la 2
683 de lei, iar la 1 mai 1984 a fost fixat la cuantumul de 2 825 de lei112.
La 1 ianuarie 1989 a fost propus pentru pensionare la limită de vârstă, cu
o pensie lunară în cuantum de 2 051 de lei113, având o vechime în muncă de peste
32 de ani.
După pensionare a revenit la domiciliul din satul Bibuleşti, comuna
Dănciuleşti, unde a lucrat - împreună cu soţia şi alţi membri ai familiei - pământul
agricol pe care îl posedă. După evenimentele din decembrie 1989 a primit o mică
pensie pentru perioada 1950-1953, când a activat în detaşamentele de muncă de
la Orăştie şi Hemeiuş, şi i-au fost restituite suprafeţele agricole şi forestiere lăsate
moştenire de către părinţi.
Am realizat această analiză din dorinţa de a aduce în atenţia celor tineri
eforturile individuale a milioane de oameni, bunici şi părinţi ai lor, care – fiecare
în domeniul său – au contribuit la construirea infrastructurii rutiere, feroviare,
portuare, de transport produse petroliere a ţării, precum şi la realizarea obiectivelor
industriale, zootehnice, edilitare puse în operă în perioada 1945-1989, şi care, în
cea mai mare parte, au fost insuficient întreţinute şi – de cele mai multe ori –
neglijate, abandonate sau distruse din nepăsare sau cu bună-ştiinţă.

Dănciuleşti.
112 Ibidem.
113 Ibidem.
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Valorificarea turistică a relicvelor de arhitectură
tradiţională din satele judeţului Gorj
Rusalin Isfanoni
Cristian Nanu
Arta arhitectonică a Gorjului este reprezentată, în mod fericit, prin
construcţiile din lemn, cele de odinioară, bineînţeles. Acum, în satele gorjeneşti
se mai pot întâlni doar relicve de arhitectură a lemnului. Acestea ne oferă, tehnica
specifică de construcţie şi evoluţia tipurilor de locuinţe vechi, cu un aspect artistic
deosebit.
Performanţa la care au ajuns meşterii populari gorjeni, spre sfârşitul secolului
al XIX-lea, este rodul unor experienţe îndelungate. Arta lor constructivă sa aflat
în strânsă relaţie cu mediul înconjurător, cu condiţiile materiale, cu ocupaţiile şi
vechile tehnici de arhitectură. Desigur, înfluenţa pozitivă în prelucrarea artistică
a lemnului au avut-o şi şcoliile de arte şi meserii din spaţiul gorjenesc.
După apariţia regimului socialist, care a impus noi reguli în industrie
şi agricultură, se schimbă şi modul de viaţă tradiţionl al locuitorilor, reflectat în
toate domeniile, înclusiv al tehnicilor şi materialelor de construcţii. Apare astfel
o nouă ocupaţie principală, cea extractivă, pe care o îmbrăţişează şi cei ce trăiesc
în mediu rural.
Se ştie că ocupaţiile de bază ale gorjenilor au fost agricultura şi creşterea
vitelor, ca la majoritatea românilor. După anul 1955, încep să fie exploatate
intens şi bogaţiile subsolului: petrolul, în localităţile Ţicleni şi Bălteni, lignitul,
la Rovinari şi Motru, antracitul, la minele de la Schela, grafitul, la Baia de
Fier, calcar, la Suseni , argila refractară, la Viezuroiu şi Larga. O mare parte a
locuitorilor satelor se angajează în aceste unităţi industriale. Unii dintre aceştia
fac zilnic naveta sau chiar părăsesc satele şi se stabilesc cu domiciliul la oraş şi în
centrele industriale, aflate în plină dezvoltare socialistă. Astfel, populaţia rurală ia
contact cu civilizaţia urbană, industrială, şi este influenţată profund de aceasta.
Influenţa orăşenească, cu bunele şi relele ei, se manifestă în toate
domeniile, în mod deosebit în cel al ocupaţiilor şi, implicit, al modului de trai.
Având posibilitaţi financiare, ca urmare a salariului primit din unităţile neagricole,
unde devin angajaţi permanent, locuitorii satului renunţă la portul tradiţional,
întâi bărbaţii, apoi femeile, şi se îmbracă ca cei de la oraş. Un rol important îl are
în acest sens şcolarizarea copiilor, care întorşi, vara în vacanţă, de la internatele
din oraşe, nu se mai îmbracă cu hainele confecţionate de mamele lor, ca până
atunci. De asemenea, sătenii, nu numai cei din Gorj, ci din toată ţara, consideră
că trebuie să îşi îmbunătăţească condiţiile de locuit, fiecare familie după puterea
ei economică.
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Sătenii cu venituri mai mari îşi ridică locuinţă nouă cu mai multe
încăperi, mai spaţioase, mai luminoase, folosind şi materiale de construcţie noi:
cărămida, cimentul, tabla, ţigla. Cei cu venituri mai modeste, care sunt şi cei mai
mulţi, neputând să-şi ridice şi ei casă nouă, o modifcă pe cea moştenită de la
părinţi; îi schimbă aspectul exterior, îi mai adaugă una, două încăperi. Ei cercuiesc
pereţii de lemn exteriori cu nuiele sau şipci, îi tencuiesc cu mortar obţinut din var
şi nisip, după care îi văruiesc sau chiar îi vopsesc, „zugrăvesc casa” spun ei.
Doar o parte din lemnul vechi, aparent, patinat, mai rămâne la vedere:
cheotorile de la colţuri, cu precădere cele care au fost îmbinate în cheotori drepte,
precum şi structura prispei, talpa, stâlpii, undrelele, fruntariul, parapetul, adică
tocmai elementele care sunt de obicei ornamentate. Şindrila de pe acoperiş a fost
înlocuită cu ţiglă sau tablă. O influenţă puternică în acest fenomen al „modernizării
locuinţelor”, l-au avut intelectualii satelor, fie ei dascăli, funcţionari la sfatul
popular, cadre militare ieşite la pensie etc.
O a treia categorie de locuitori, cea mai săracă, nu şi-a putut modifica
locuinţa, cu atât mai mult nu a putut să îşi facă una nouă, ba, din contră, sunt
cunoscute multe cazuri şi consemnate de memoria colectivă, că moştenitorii casei
părinteşti au împărţit respectiva casă în două sau chiar trei. Unii şi-au coborât
„pimniţa” de lemn din deal, de la vie în sat şi au transformat-o fie în locuinţă, fie
în magazie, deci anexă a locuinţei.
Modificări importante s-au realizat în a doua jumătate a secolului al
XX-lea (1950-2000) şi în interiorul locuinţei. Astfel, tavanul, cu grinzi aparente
realizat în diferite moduri: „podină ulucită drept”, „podină ulucită în oblic sau în
zig-zag”, tehnici de îmbinare care aveau rol decorativ când au fost concepute, este
acum şipcuit şi tencuit, sau chiar numai văruit . Uşile şi ferestrele au fost înlocuite,
la fel şi instalaţiile arhaice de gătit, precum şi mobilierul. În ceea ce priveşte
modul de trai, putem spune că s-a inregistrat o evoluţie, prin transformarea şi
modificarea locuinţei vechi, dar din punct de vedere estetic, a avut loc o involuţie,
arhitectura veche, deosebit de frumoasă, fiind parţial estompată.
În luna noiembrie a anului 2011, la iniţiativa conducerii Muzeului
Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” am început o cercetare etnografică în judeţul
Gorj cu scopul de a depista o casă de lemn tradiţională, pentru a fi achiziţionată şi
transferată la Londra, unde urma să se organizeze o expoziţie omagială „Constantin
Brâncuşi”. Am început cercetarea chiar în comuna Peştişani, respectiv în satul
de baştină al lui Constantin Brâncuşi, Hobiţa. Deoarece nu am găsit o astfel de
casă în Hobiţa, am luat la rând toate satele din comună: Peştişani, Boroşteni,
Brădiceni, Frânceşti, Gureni şi Seuca. Am găsit o singură casă din lemn aparent,
aceasta fiind în satul cel mai izolat, Seuca. O casă modestă, cu prispă deschisă
pe trei laturi, lungimea totală de 7,20m, lăţimea 3,90m, două încaperi mici,
3,70/3,40m, înălţimea pereţilor de 2,15m, şase stâlpi la prispă, ciopliţi în patru
feţe cu secţiunea 8/8cm.
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Casa, aparţinătoare lui Brânzan Vasile, a fost construită la începutul
secolului al XX-lea din lemn de stejar, bârnele cioplite în patru feţe, dispuse
orizontal (sistemul blockbaw) şi îmbinate la colţuri în cheotori drepte. Starea de
conservare a pereţilor este satisfăcătoare. Învelitoarea este din şindrilă lungă de
80cm, acum degradată, de aceea peste ea, propietarul a pus o prelată de pânză
cauciucată. În interior nu se mai păstrează nimic, nici măcar soba de altădată. În
afară de faptul că este construită după sistemul tradiţional, bine proporţionată,
cu pereţii din lemn de stejar netencuiţi la exterior, această construcţie nu are
elemente arhitecturale prelucrate artistic. Deci este o casă cât se poate simplă,
modestă. A fost tipul de casă cel mai răspândit în Gorj. Terenul pe care este
amplasată, fiind în pantă, a impus meşterului să găsească o soluţie ingenioasă
pentru realizarea temeliei: o combinaţie de bârne, furci şi zid de piatră. Din
discuţiile cu propietarul, am aflat că, în mod accidental, a rămas netencuită. Casa
a fost transferată în locul în care se află în prezent, din altă parte a satului, prin
anii 1950, pentru a fi locuită de nevasta sa cu copil mic, deoarece nu se înţelegea
cu mama lui, adică cu soacra. El, soţul ei, a trebuit să plece în armată, astfel soţia
nu a avut posibilitatea să o tencuiască, deşi a încercat acest lucru. A început să
cercuiască faţada, dar, neavând bani să cumpere materialele necesare, cuie pentru
şipci şi var pentru mortar, a renunţat. După ce a venit soţul din armată, femeia s-a
reîntors la gospodăria acestuia, casa rămânând astfel netencuită, dar şi nelocuită.
Dacă ar fi fost locuită, cu siguranţă ar fi fost şi aceasta tencuită.
Neputând să achiziţionăm această casă, deoarece propietarul nu avea
actele oficiale la zi: succesiune, cadastru, dovadă de proprietate, precum şi toate
formalităţile care se cer în prezent pentru vânzarea unui imobil, am renunţat la ea,
urmând să căutam altă casă.
Am luat la rând, cum era şi firesc, localităţile din preajma comunei
Peştişani: Teleşti, Câlnic, Arcani, Runcu cu satele lor, localităţi în care se păstează
spiritul lui Brâncuşi. După ce am parcurs localităţile din aceste comune am mai
găsit, la fel ca şi în prima cercetare, o singură casă de lemn netencuită, foarte bine
conservată, tot din lemn de stejar, dar mai spaţioasă: 12m lungime şi 5m lăţime,
trei încăperi, prispă la faţadă şi pridvor mic.Se remarcă, la această casă, stâlpii
sculptaţi, precum şi capetele grinzilor care depăşesc cosoroabele pentru a forma
streaşina, la fel şi acestea, sculptate. În podul acestei casei am depistat trei stâlpi
fusiformi, sculptaţi „şerpuit”, proveniţi de la o casă mai veche, având acum rolul
de „popi” la „caii” din pod (jugul de susţinere al şarpantei).
Tot accidental a rămas şi această casă netencuită, propietarul ei a murit
pe frontul de Est în anul 1942. N-a apucat să-i pună nici ferestrele, nici uşile. A
rămas netencuită până astăzi. Se obsevră foarte bine la această casă sistemul
de realizare a tavanului. Acesta este făcut din împletitură de nuiele de alun pe
„stacheţi de jip” (fuştei din lemn de stejar tânăr), fixaţi între grinzi. Această
împletitura urma să fie acoperită cu mortar de pământ şi apoi văruită.
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În perioada când am fost noi în cercetare (Rusalin Işfănoni şi Cristian
Nanu, luna aprilie 2012), propietarul casei, cadru sanitar, nepotul celui care a
construit-o în anul 1940, era dispus să o vândă muzeului, dorind să îşi facă o
casă nouă de cărămidă. O estimase, pe cea de lemn, la 15000 RON. După o
săptămână, când l-am întrebat la telefon dacă are toate documetele de propietate
pregătite pentru a încheia formalităţile de vânzare-cumpărare, aceasta nu mai era
atât de dornic să o vândă. Aprecierile pe care le-am făcut noi asupra casei, asupra
însuşirilor ei arhitectonice şi estetice, starea ei de conservare foarte bună, l-au pus
pe gânduri, conştientizând că această casă deţine şi alte valori pe lângă cea de
a fi o sursă de bani. Proprietarul s-a răzgândit, propunându-şi să o amenajeze pe
viitor pentru familie. L-am felicitat şi l-am rugat să respecte stilul tradiţional, aşa
cum a fost concepută, să-i lase lemnul exterior aparent, chiar dacă în interior va
fi amenajată ca o casă modernă. În cazul acesta, am propus conducerii Muzeului
să fie achiziţionată pentru a fi transferată la Londra, casa de lemn din localitatea
Bumbeşti-Piţic care poate fi chiar mai veche decât secolul al XIX-lea. Această
casă ne-a fost semnalată de arhitectul Iulian Cămui.
Casa din Bumbeşti-Piţic are pe o bârnă deasupra uşii inscripţionat
anul „1687”, dar este greu de crezut că acesta se referă la anul construcţiei casei.
Posibil ca cineva să fi scrijelit această dată în secolul XX, cu intenţia de a mări
valoarea istorică şi etnografică, a casei, cu toate că propietarul nu solicitase o
sumă prea mare pe ea: 10000 RON. Casa este reprezentativă pentru arhitectura
gorjenească din secolul al XIX-lea şi se află în stare de conservare bună; având
două încăperi şi prispă la faţadă. Specific la această casă este rotunjimea şarpantei
la colţuri, dovadă că meşterii care au lucrat-o erau de cea mai bună calitate.
Rotunjimea respectivă este dată de felul cum sunt realizate cosoroabele pe care
se sprijină căpriorii, aceastea având la colţuri formă de semicerc.
Din motive financiare, achiziţionarea casei a fost amânată.
Există în satele judeţului Gorj destul de multe case de lemn, care, deşi
sunt tencuite la exterior, au un aspect estetic deosebit. La unele dintre acestea,
peretele posterior al casei a rămas netencuit.
Alături de acestea au apărut şi case de cărămidă foarte frumoase în satele
gorjeneşti, construite în secolul al XX-lea de către propietarii mai înstăriţi care
practicau negustoria. Aceste construcţii au păstrat ceva din arhitectura tradiţională
a casei de lemn, atât cât s-a putut la o construcţie realizată din alt material, cum
este cărămida. Asemănările se văd la prispă, stâlpi, arcade, fruntar etc.. Acestea
se încadrează destul de bine în arhitectura veche a satului, spre deosebire de
casele noi, cele care au început să fie construite după anul 2000. Multe dintre
casele noi contrastează cu cele tradiţionale, prin mărime, planimetrie, tencuieli
exterioare cu o cromatică stridentă.
Case de lemn netencuite, reprezentative pentru arhitectura tradiţională
gorjenescă, ca cele care l-au inspirat pe Constantin Brâncuşi, părintele sculpturii
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moderne, mai pot fi văzute astăzi doar în câteva muzee în aer liber: Muzeul
Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” Bucureşti, Muzeul Pomiculturii şi Viticulturii
Goleşti, Muzeul Civilizaţiei Populare Astra Sibiu şi, nu în ultimul rând, Muzeul
Arhitecturii Tradiţionale Gorjeneşti din Curtişoara, precum şi la Hobiţa, Casa
Memorială „Constanit Brâncuşi”. La fel şi porţi monumentale, sculptate cu
motivul „funiei”, pot fi întâlnite astăzi doar în muzee, deoarece în sate au dispărut
aproape complet. Mai sunt câteva porţi mari din lemn de stejar, dar fără motive
ornamentate.
Ceea ce a rămas nealterat din arhitectura tradiţională a multor
gospodării gorjeneşti sunt construcţiile anexe din lemn, grajdurile, care au în
structura lor şura şi una două magazii, precum şi pimniţele de suparafaţă, care au
rolul de magazii, de depozit pentru băuturi şi alimente, unele dintre acestea fiind
aduse din deal, de la vie, în sat.
Pimniţele din lemn, care s-au păstrat până în zilele noastre pe dealurile
cu vii ale unor sate gorjeneşti, sunt adevărate bijuterii arhitecturale, cu excepţia
învelitorilor, care sunt astăzi în majoritateta lor, din azbociment. Totuşi, am găsit
o astfel de pimniţă acoperită cu vreji de vie – tipul cel mai vechi de învelitoare.
Aceste pimniţe din vii au dăinuit poate sute de ani şi sunt reprezentative atât
pentru viaţa materială, pentru arhitectură (materiale şi tehnici de construcţie),
cât şi pentru moralitatea membrilor comunităţii. Iată cum sunt descrise aceste
construcţii arhaice de către un renumit etnolog român, Romulus Vulcănescu:
„În viile din Gorj, pimniţele de lemn construite la suprafaţa solului,
după recoltă aveau uşile lăsate deschise, pentru ca trecătorul să poată intra şi să
bea din vinul nou, cât simţea nevoia, fie de pomană, fie în cinstea gazdei absente.
Pentru această înfruptare era lăsată o cană de lut şi uneori o coajă de mămăligă
cu o bucată de pastramă. Ospitalitatea în absenţa gazdei era valabilă numai prin
respectarea regulilor prestabilite. Dacă trecătorul căuta să ia cu el o cană cu vin
era pasibil de o pedeapsă aspră. În pimniţă putea să bea un butoi întreg şi nu i
se reproşa nimic.” (Romulus Vulcănescu, Etnologie Juridică, Editura Academiei
RSR, Bucureşti, 1970, pag. 57).
Am găsit o pimniţă foarte veche, bine consevată, datată „1837”, prin
scrijelire cu dalta, pe tăblia uşii. Din păcate, morala unor membrii ai comunităţilor
locale a decăzut în ultimii ani, fiind afectată chiar funcţia acestora: depozit de
băutură peste an. Au început hoţii să dea târcoale pimniţelor din vii şi să le forţeze
închizătorile tradiţionale, din drugi de lemn ferecaţi, şi să fure din interior vinul,
eventual ţuica, băuturi necesare în gospodărie tot timpul anului, atât pentru zilele
de muncă, dar mai ales pentru sărbători, pentru evenimentele importante din viaţa
omului, mai cu seamă pentru nuntă şi înmormântare.
În noul context, gospodarii nu mai pot lăsa agoniseala muncii lor în
pimniţele din vii, ci o aduc acasă. Totuşi, nu renunţă la aceste construcţii, ci le
menţin în continuare doar ca o mărturie a vieţii spirituale tradiţionale, legată de
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ele. Conform tradiţei seculare, în fiecare luni după Paşti, preotul bisericii din sat
(ortodoxă) „iese” la aceste pimniţe, le stropeşte cu apă sfinţită şi le binecuvântează.
La sfârştul acestui ritual creştin, care se desfăşoară lângă troiţa aflată alături de
pimniţă, chiar în faţa ei, se închină câte un pahar, două de vin şi se mănâncă din
bucatele pregătie pentru Paşti: oua roşii, friptură de miel, cozonac. Vinul care
se bea acum, lângă troiţa de lângă pimniţă, nu mai este scos din butoiul aflat în
interior, ca altădată, ci este adus în damigeană sau, mai nou, în bidon de plastic,
din beciul de acasă, din sat. Important este faptul că obiceiul se păstrează, în
credinţa că respectându-se acest ritual, în anul următor va fi recoltă bogată de
struguri.
Părerea noastră este că aceste adevărate rezervaţii de pimniţe
gorjeneşti, aflate în vii, ar putea fi valorificate în prezent prin înscrierea lor în
proiectele locale de turism cultural. Se pot organiza, periodic, mese cu pastramă
de oaie, brânzeturi şi degustări de vinuri locale, alimente ecologice, apreciate de
turiştii care vin în zonă.
Un circuit turistic care să pornescă de la Târgul Jiu- Complexul
Sculptural Brâncuşi: Poarta Sărutului, Masa Tăcerii, Coloana Infinitului,
continuând cu Casa Memorială Brâncuşi de la Hobiţa, câteva biserici de lemn,
neapărat cea din Peştişani, pictată la interior, precum şi case reprezentative din
comunele Peştişani, Arcani, Runcu, rezervaţia de pimniţe din satul/cătunul Bota,
comuna Runcu, Muzeul Sătesc de la Arcani, Muzeul de Arhitectură Locală de
la Curtişoara şi terminând cu drumul montan Transalpina – care oferă cel mai
spectaculos şi impresionant peisaj pastoral din Europa - , cu opriri chiar la o
stână, două, pe muntele Parâng, ar fi ceva cu totul deosebit, nemaiîntâlnit în altă
parte a lumii.
Merită menţionat faptul că până la sfârşitul secolului al XX-lea ,
peisajul etnografic al Gorjului era întregit de nenumăratele instalaţii hidraulice
– mori, pive, vâltori, joagăre – amplasate pe malurile apelor curgătoare. Numai
pe râul Jaleş, comuna Arcani, pe o distanţă de 10km, funcţionau, până la a doua
jumătate a secolului al XX-lea, 36 de mori (cu una, două, sau trei ciuture), 74 de
pive pentru haine, 7 joagăre. Interes deosebit prezentau atât mecanismele acestor
instalaţii – regăsite de altfel şi în alte zone ale ţării – cât şi construcţiile de lemn
care le adăposteau, realizate de iscusiţii meşteri gorjeni, în spiritul arhitecturii
locale, poate cea mai elaborată, cea mai frumoasă din toată România.
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BISERICA DIN PESTISANI

BISERICA DIN PESTISANI DETALIU INTRARE
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BISERICA DIN PESTISANI DETALIU PICTURA PRONAOS

CASA COLTESCU MUZEUL CURTISOARA
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CASA JUMATATEA SEC XX PESTISANI

COLECTIE DE STALPI MUZEUL DIN ARCANI
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DETALIU PIMNITA BOTA

PERSPECTIVA CASA BUMBESTI - PITIC arh CRISTIAN NANU
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PIMNITA ACOPERITA CU VREJURI DE VITA DE VIE BOTA

PRIDVOR CASA ARCANI
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De la Crăciun la Bobotează sau despre timpul plenar al
sărbătorii tradiţionale în Oltenia
Cornel Bălosu Ducan
Câteva consideraţii teoretice
Indiferent de timp şi de spaţiu, sărbătoarea este o altfel de trăire în
comparaţie cu realitatea cotidiană. Aşa a fost şi, se pare, că aşa va fi. Ea celebrează
propensiunea omului către jocul festiv, către bucurie până la extaz, către o
continuă... tinereţe. Din această perspectivă, sărbătorile primitive, tradiţionale
(folclorice) şi chiar cele moderne nu se deosebesc prea mult. Nevoia de a comunica,
de a te manifesta alături de semeni, în comunitate şi comuniune este, de facto,
o reconversie spaţio-temporală, adică o trecere din starea amorfă a obişnuitului,
dacă nu în mister şi sacru, cel puţin într-o beatitudine şi percepţie empatică a
lumilor. Ca o concluzie, festumul rămâne chiar şi azi un sumum de acţiuni, de
limbaje, de reprezentări, de trăiri exuberante sau de tăceri, de mirări ontologice
(ca şi cum am retrăi bucuria de a... ne bucura) , de emoţii religioase sau de altă
natură, de reconfirmare şi reîncărcare a unor relaţii familiale, comunitare, sociale
etc. În acest noian de expresii, mai mult sau mai puţin definitorii, sărbătoarea
tradiţională trebuie plasată dincoace de sacru şi dincolo de profan (formularea lui
Paul Drogeanu în lucrarea Practica fericirii, 1985).
În acest complex sărbătoresc, obiceiurile, riturile şi toate limbajele
lor îşi găsesc fireasca lor manifestare, dar fără să se confunde cu sărbătoarea
care rămâne cadrul general şi motivant al pletorei de gesturi şi acţiuni. Ea are
puterea să atragă, să solidarizeze comunităţi întregi. Aici, tocmai aici, fiecare om,
indiferent de vârstă, de sex, de stare socială, îşi află rostul şi trăieşte meandrele
sacrului şi profanului, eliberându-se prin ludic, prin extaz, chiar prin exces, de
platitudinea obişnuielnicului.
Crăciunul bogatul
Crăciunul (din lat. creationem – creaţie, zidire) este, în ordinea firească
a existenţei pământene a Mântuitorului, primul paznic creştin, dar fără să fie
la fel de vechi precum Paştele sau Rusaliile. Fixarea datei de 25 decembrie
pentru eveniment se datorează Sfântului Evanghelist Luca (Luca 2, 1 ş.u.), care
ne relatează că Naşterea Domnului s-a întâmplat în timpul recensământului
lui Cezar Augustus, adică pe 25 decembrie şi în anul 754 ab urbe condita (de
la fondarea Romei). Atestările ulterioare aparţin Sfântului Ioan Gură de Aur,
Preafericitului Augustin sau Fericitului Ieronim. Apusenii au prăznuit Naşterea
în această zi din secolul al III-lea. În Răsărit însă, până spre sfârşitul secolului
al IV-lea, Naşterea Domnului era serbată în aceeaşi zi cu Botezul Domnului, pe
6 ianuarie. Despărţirea celor două mari prăznuiri a avut loc pentru prima oară
în Antiohia, în jurul anului 375. Constantinopolul a serbat Naşterea Domnului
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separată de Bobotează în anul 379.
Trebuie să precizăm că fixarea acestei date se datorează şi unui alt fapt
important. În întreg Imperiul Roman, cam la aceeaşi dată, se celebra Mithra, zeul
Soarelui. În jurul solstiţiului de iarnă (22-23 decembrie), numeroşii şi înflăcăraţii
adepţi ai lui Mithra celebrau tocmai... ziua de naştere a zeului (Dies Natalis Solis
Invicti ). Se pare că, în timp, Biserica Creştină a avut de furcă destul de serios cu
vechile culte în încercarea de a le elimina sau, cel puţin, estompa. Oricum, semne
ale acestor arhaice culte păgâne, se mai pot „citi” şi azi în forme mai mult sau
mai puţin obliterate.
Din această perspectivă, culturile populare (tradiţionale, folclorice),
inclusiv cea autohtonă, sunt, ca expresie, sincretice şi au structură de palimpsest.
Prin urmare, sub straturile culturale noi, încă mai poţi să găseşti modelele mai
vechi, ca relicte doar, şi într-o subţiere semantică evidentă.
Crăciunul popular, cel de prin părţile Olteniei, debutează la Ignat (20
decembrie), când sunt tăiaţi porcii. Fără îndoială, că această acţiune are sens
ritualic mai precis, sacrificial, şi că aparţine unor suprapuneri păgâno-creştine.
Altminteri, dincolo de acţiunea propriu-zisă a sacrificării, câteva elemente ne
permit lecturarea etnologică. Sângele, sarea şi focul, definesc simbolic Ignatul. Ar
fi vorba de o îngemănare sinergică a vitalităţii (sângele) cu apotropaicul (sarea)
şi cu purificarea (focul). Ungerile sistematice şi stropirile cu sânge, ce vizează
în special copiii, sunt acţiuni rituale ce ar trebui să aibă drept efect protejarea de
malefic, sănătatea şi puterea.
Preajunul şi Ajunul Crăciunului deschid porţile colindatului în provincie.
Se colindă în forme cu nuanţe diferite în toate zonele etnografice ale Olteniei.
În nord, cetele de piţărăi, formate din copii, încă se mai adună în vatra satului,
spre seară; aprind focurile şi apoi pornesc roată... prin sat. Se merge din casă
în casă. Nu au voie să ocolească nicio gospodărie. Colindătorii, băieţi şi fete,
poartă în mână câte o colindă (băţ de alun decojit şi decorat – prin afumare- cu
romburi şi spirale) cu care ating toate spaţiile de trecere ale gospodăriei: stâlpii
porţilor, uşorii caselor, obiectele din casă, dar şi hambarele, grajdurile, coteţele
de păsări. Atingerea este una propiţiatică, de atragere a belşugului şi a fertilităţii.
Mai scormonesc şi în foc cu colinda şi au grijă să arunce şi o creangă în foc care
să protejeze şi să purifice gospodăria.
Textul rostit şi celelalte acţiuni ritualice complinesc rosturile fertilizatoare
şi fecundatoare ale obiceiului. Gospodarii primesc emisarii în jurul mesei rituale
pe care se află colăcei unşi cu miere (substanţă ce trimite simbolic la idealitate,
la paradis, dar şi la imortalitate), sare (substanţă sacră asemănătoare semantic cu
mierea), grâu, peşte. Colindătorii sunt răsplătiţi cu fructe, cu colindeţi (colăcei),
fructe, poate şi ceva cârnaţi sau bani.
ANUL NOU sau despre trecerile temporale
Obiceiurile şi ritualurile Anului Nou, sunt la fel de sincretice ca şi ale
Crăciunului, şi poate, chiar mai greu de decodificat din cauza schimbărilor istorice

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

401
ale calendarelor. Să ne gândim şi la faptul că în cultura tradiţională românească
avem un calendar agricol, altul pastoral, altul civil şi, desigur, unul bisericesc.
Până la urmă, ţăranii sau oierii percepeau un singur calendar, adică o sinteză
funcţională şi naturală a celor patru cuprinderi temporale.
Obiceiurile Anului Nou, în toată Oltenia, ţinteau obţinerea unei eficacităţi
rituale ideale. Iar această desăvârşire se putea atinge doar prin intermediul unor
acţiuni complexe, simpatetice. Plugul mare şi Pluguşorul sunt astfel de exemple
care au fost performate şi încă se mai practică în provincie. Plugul mare (simbol
cu semantică exclusiv masculină) era tras de una sau două perechi de boi şi
condus de ceata flăcăilor din gospodărie în gospodărie. În curtea gospodarului
(spaţiu culturalizat şi ritualic), se trăgea o brazdă de-a curmezişul şi se aruncau
în ea seminţe de cereale, de floarea soarelui, de mei etc. Zgomotele de bici şi
de clopoţei purificau mediul. Limbajele verbale (textele poetice), urate cu voce
tare de către flăcăi, complineau şi augmentau atragerea fecundităţii lanului şi a
rodniciei ideale. Pluguşorul susţinut ritual de copii avea aceleaşi scopuri; funcţia
lui principală era (este) cea propiţiatică. La rândul lor actanţii, fie ei copii, tineri
sau maturi, erau dăruiţi cu produse alimentare, cu băutură şi bani, pentru că, doar
aşa, se poate respecta regula ludensului ritualic. Cu darurile obţinute astfel, tinerii
purcedeau a doua sau a treia zi de la Anul Nou la organizarea unor baluri, hore
sau chefuri cu scop distractiv şi, implicit, premarital.
În prima zi a noului an, actanţii copii (băieţi şi fete) mergeau cu sorcova
făcută din ramuri de pom fructifer, măr în special, din ramuri de brad, împodobite
cu lână roşie, cu busuioc, coji de ouă încondeiate, hârtie colorată, beteală sau din
flori artificiale şi sorcoveau membrii familiei, neamurile şi vecinii. Limbajele
ritului, gestuale şi verbale, vizau sănătatea şi vigoarea receptorului.
Datul la grindă este încă şi azi un complex simbolic al protejării şi creşterii
ideale a copilului; în acest ludens ritualic, moaşa este actanta preeminentă.
Trecerea la noul an era marcată şi de..haosul jocurilor de măşti: capra
şi brezaia sau urâţii satului, şapte, opt flăcăi mascaţi, îmbrăcaţi cu haine rupte
îmbrăcate pe dos. Sugerarea etnologică a transgresiunii este susţinută tocmai de
reînnoirea lumii, aşa cum apare ea în textele tradiţionale, mai ales în colind.
În aceeaşi ordine, Jienii, Brâncovenii, Irozii, forme de teatru popular,
completau jocurile teatrale ale satului. Spectacolele erau performate în fiecare
casă, începând de la Crăciun şi până în Ajunul Bobotezei. La fel, se întâmpla şi
cu Vicleiul sau Viflaimul, jocuri de păpuşi, însoţite, de regulă, şi de lăutari.
În noaptea trecerii, tinerii se dedau şi la ritualuri divinatorii privind aflarea
ursitului: numărarea parilor din gard cu ochii închişi, lovirea vitelor, busuiocul
pus la streaşină sau la punte, boabele de grâu sau de porumb puse pe plită şi,
mai ales, vrăjitul (aflarea ursitului prin intermediul unor obiecte simbolice: inel,
pieptene, tăciune, par, pâine etc.).
Boboteaza – protejarea magică a apei şi a mediului
Numită şi Epifanie sau Teofanie, Boboteaza este şi ea una dintre cele mai
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vechi sărbători creştine. Este atestată pentru prima dată la Alexandria de către
Clement Alexandrinul, dar şi de Sfântul Grigorie Taumaturgul (secolul al IIIlea).
Marea grijă în satele olteneşti în Ajunul şi în ziua de Bobotează, se referea
la păstrarea purităţii spirituale a apei. Suntem încă într-o perioadă solstiţială,
apele îngheaţă şi dracii sunt mai mulţi ca niciodată şi, mai mult, îşi vâră coada
unde nu trebuie.
De aceea, pe toată Valea Dunării oltene, în Ajun de Bobotează, se păzesc
fântânile. Nu contează gerul. Mai întâi, fântânile sunt înfrumuseţate cu ştergare,
peschire, scoarţe, cu ramuri de brad, cu busuioc. Apoi se scot afară mesele,
grătarele, vedrele de vin şi se aprind focurile. Prin urmare, păzitul asiduu nu se
poate face fără un chef straşnic. Participă la ritual, cu mic cu mare, toată uliţa.
Dimineaţa, sătenii merg la biserică şi aduc acasă agheasma mare,
substanţa tămăduitoare, bună pentru bolile de tot felul, atât la oameni cât şi la
celelalte vieţuitoare din ogradă.
După ce a fost săvârşită slujba la biserică, preotul botează toţi caii
împodobiţi cu zurgălăi şi panglici colorate. Apoi, flăcăii încalecă şi, aşa, începe...
încurarea cailor. Ritualul, conchid specialiştii, este unul tot apotropaic şi de
purificare. Acum, chiar fug dracii de pe uliţe de frica zgomotelor şi a vitezei
bidiviilor.
În noaptea de Bobotează, tinerii, pentru că ei sunt cei ce provoacă
sărbătoresc lumea, vor pleca în... Iordănit.
Şi astfel, timpul festiv se stinge uşor, uşor, şi se topeşte în cotidian şi în
grijile sociale.
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Necesitatea cercetării vărăritului în Geoparcul platoul
Mehedinţi
Florentina Pleniceanu,
Diaconu Florina
Abstract: Burning limestone in Mehedinți ethnographic area has a millenary
tradition. In the current analysis we aim to bring forward the technological
process, the raw material to obtain lime, the localities and craftsmen identified in
the field research and the need of repertorying them.
Key words: Geopark Mehedinţi Plateau, craft, limestone, oven
Un material publicat anterior în DROBETA XXI, seria Etnografie1
constituie începutul preocupărilor pentru repertorierea localităţilor mehedinţene
în care încă există descendenţi ai familiilor de vărari (traseul Bâlvăneşti – Şiroca
– Balta), meşteşug care face parte dintre reperele de care este nevoie pentru a
defini cultural zona etnografică Mehedinţi. Aspectele de trai şi cultură pot fi
studiate pe subzone sau alte suprafeţe geografice care prezintă interes. Ca toate
meşteşugurile, arderea pietrei de var prezintă numeroase trăsături caracteristice
culturii populare mehedinţene, aspecte zonale şi particularităţi locale.
Ne propunem o reluare a studiului asupra acestui meşteşug, de data aceasta
pe o arie mai largă, Geoparcul Platoul Mehedinţi.
Întins pe o suprafaţă de 106000 ha, Geoparcul Platoul Mehedinţi este
situat în sud-vestul României şi în partea nordică a judeţului Mehedinţi suprafaţă
încadrată între Munţii Mehedinţi şi Piemontul Getic2. Geoparcul Platoul Mehedinţi
a fost declarat arie protejată în anul 2004 pe următoarele considerente:
Zona a prezentat un interes deosebit pentru cercetători geologi,
geobotanişti, zoologi, biospeologi.
Frumuseţea şi sălbăticia zonei, pădurile alcătuite din esenţe diverse
conferă particularităţi de unicat.
Peisajul este sălbatic şi variat.
Vestigiile istorice dau culoare zonei.
Localnicii încă mai păstrează obiceiuri vechi, tradiţionale.
Geoparcul Platoul Mehedinţi se învecinează cu două arii protejate: Parcul
Natural Porţile de Fier în sud-vest şi la nord-vest cu Parcul Naţional
Valea Cernei-Domogled (Fig. 1) .
1 Pleniceanu Florentina, 2011, p. 29
2 Meilescu C., , 2004, p. 193
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Fig. 1 Harta Parcului Natural Geoparcul Platoul Mehedinţi
Podişul Mehedinţi este inclus în categoria munţilor deoarece are acelaşi
conţinut litologic cu Munţii Mehedinţi (şisturi cristaline şi calcare mezozoice).
Calcarele de vârstă Jurasic-Cretacică aparţin Autohtonului Danubian şi sunt
dispuse în două fâşii principale, paralele între ele (Fig. 2).
Fâşia estică apare în zona centrală a Podişului Mehedinţi între Baia de Aramă
şi Cireşu. Pachetul de calcare este gros de 200-300 m şi este alcătuit din straturi
de 4-10 m grosime cu înclinare generală spre sud – est. Deşi ocupă numai 5 %
din suprafaţa totală, straturile de calcar au generat numeroase şi variate fenomene
carstice care dau faima Platoului Mehedinţi.
Calcarele jurasice exploatate la Rudina-Şovarna, la Cireşu - Bunoaica şi de
la Baia de Aramă-Ponoarele-Balta au o mare importanţă pentru obţinerea varului,
fabricarea cimentului şi ca piatră de construcţii3. Calcarele cenuşii sunt foarte
compacte, uneori chiar recristalizate în partea bazală şi complet nefosilifere.

3 Cucu V., Ana Popova Cucu, 1980, p. 33
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Fig. 2 Harta geologică a Podişului Mehedinţi (după A. Staeckeisen)
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Sursa de bază a cercetării etnografice o constituie de obicei realitatea
social – economică şi culturală contemporană, iar mărturiile de cultură populară
ajunse pînă în zilele noastre rămân cel mai important mijloc de documentare
ştiinţifică.
Şi de data aceasta observaţiile vor fi tot de ordin general, reamintim că
materialele referitoare la acest meşteşug sunt foarte puţine, sumare şi că aceste
cuptoare de ars piatra de var n-au fost prezentate ca instalaţii tehnice, ci doar a
fost menţionată existenţa lor.
Un alt impediment în studierea acestui meşteşug îl constituie faptul că
spre deosebire de alte ocupaţii, nu s-au descoperit scrieri despre organizarea
profesională, unelte, producţia şi valorificarea produsului. Pentru elucidarea
acestei serii de probleme legate de vărărit trebuie avute în vedere aşezările,
locurile, modul de viaţă al celor care locuiesc aici.
Caracteristicile muntelui şi dealului se întâlnesc în bună măsură în
Geoparcul Platoul Mehedinţi, prin urmare aceste aşezări sunt situate în zone
neprielnice agriculturii care se face cel mult pe lângă casă, la sălaşe sau în Lunca
Dunării4.
Istoriceşte putem plasa vărăritul în timpuri străvechi, în perioada ocupaţiei
5
romane sec. II d. Ch. Informaţiile primite în teren atestă meşteşugul vechi de cel
puţin două secole, ca meşteşug bine conturat fiind datat în jurul anului 1864, după
prima împroprietărire a ţăranilor, atunci formându-se prima obşte a vărarilor6.
O dovadă clară a vechimii meșteșugului o constituie descoperirile arheologice
dintre Orșova și Moldova Nouă „numeroase cuptoare de ars piatra de var, de
mari dimensiuni, datând din secolele II – III7. Trebuie amintite și cele 6 cuptoare
descoperite la Svinița care au putut fi datate secolele III – IV d. Ch. datorită altor
vestigii, cărămizi și ceramică de factură romană8.
Numărul varniţelor varia de la o localitate la alta, însă media a fost de
1 – 2 cuptoare în fiecare sat a cărui vatră se găseşte pe teren calcaros. Generic
locul din care se scoate piatra de var se numește carieră și se găsește de obicei
la hotarul satului. Local însă, la Vârciorova oamenii cunosc locul sub denumirea
Piatra Gura Vodiței (Foto 1), iar la Dubova – Cazane9 la Bunoaica – Piatra de
pe Cornet.
Brânzan Ionel, locuitor al comunei Cireșu care încă se mai ocupă de
arderea pietrei de var o dată, de două ori pe an sau la cererea unui întreprinzător
din Drobeta Turnu Severin, a moștenit cuptorul de la bunicul patern, Brânzan
Ioniță și împreună cu familia se ocupă de aducerea pietrei de pe terenul propriu
4 R. O. Maier, 1982, p. 488
5 D. Tudor, 1968
6 R.O.Maier, op. cit., p. 490
7 D. Tudor, op. cit.,, p. 78).
8 Șt. Olteanu, 1974, p. 179 – 184.
9 R. O. Maier, op. cit., p. 490
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sau o cumpără de la proprietarii caselor vechi zidite din piatră, azi aflate în proces
de degradare. Cuptorul acestuia se găsește în punctul Carnebreg sau La Gura
Dosului.

Foto 1 Calcarele jurasice de la Vodiţa („Piatra Vodiţei”)
Sima Ionel, în vârstă de 81 ani, fost brigadier la Ocolul Silvic Cireşu este
printre puținii locuitori ai comunei Cireșu care ne-au putut oferi informații despre
vărarii zonei, despre locurile în care au fost amplasate cuptoarele acestora ori
despre punctele din care era adusă piatra:
1. Emilian Ţârlui, decedat – cuptor în punctul Cusacu, Peștera Grama, Podeni
2. Achimescu Gheoghe, decedat – cuptor în punctul Cusacu Cornet, Podeni
3. Vâjaică Gheorghe – cuptor în punctul Luncă, sat Malarișca, comuna Podeni
4. Stoican Nicolae, decedat – cuptor în punctul Luncă, sat Malarișca, com Podeni
(azi cuptorul este folosit de fiul acestuia, stoican Gheorghe)
5. Podeanu Gheorghe – cuptor în punctul Draganovăț (Culme),sat Sfodea, com.
Balta
6. Paulescu Tricu – cuptor în punctul Gumiște, sat Marga, com.Godeanu.
Mărimea, forma și poziția amenajării cuptoarelor au depins în primul
rând de caracteristicile terenului în care erau construite, apoi de cerințele pieței
de desfacere. Acesta este motivul din care, în cadrul aceleiași zone cercetate ele
pot fi diferite. Tipologic, cuptoarele de var din satele amintite se încadrează în
categoria celor tronconice, cu diametrul mai mare la partea superioară. Modul de
construire al acestora este aproape identic la toate tipurile de cuptoare (cilindric,
tronconic, conic, fusiform). Groapa cuptorului se sapă după forma şi mărimea
aleasă, apoi se construieşte zidul interior al cuptorului din piatră de râu (care nu
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arde) lipită cu pământ. Cuptoarele amintite mai sus au o capacitate cuprinsă între
5 – 8 t piatră verde, nearsă, uneori chiar 10 t - informator Brânzan Ionel, sat
Bunoaica - din care se obţine prin calcinare la jumatate cantitatea de var.
Indiferent de forma cuptorului orice tip este prevăzut cu o gură pentru
alimentarea cu lemne în timpul arderii care în cele mai multe cazuri are forma
unei potcoave. Aceasta este de obicei încadrată de piatră de râu care se zideşte,
fiindu-i cunoscută rezistenţa și duritatea în timpul arderii. Aceasta este despărţită
în două de o bară metalică obţinându-se în felul acesta două orificii, cel de sus
folosit pentru întreţinerea focului, cel de jos pentru scoaterea tăciunilor şi a
cenuşei. Slaiul sau umărul este brâul de pământ înalt de aproape 60 cm faţă de
crov (vatră) pe care se aşază primul rând de piatră.
De aici se porneşte clădirea bolţii de piatră care se termină în vârf cu
o piatră conică numită popic sau par (inf. Curelea Dumitru, sat Runcu, com.
Şovarna) al cărei rol este de a da stabilitate bolţii. Se are în vedere crearea, din
construcţie, a unor orificii care să asigure tirajul pe care meșterii din Șovarna le
numesc furunguri sau furune (inf. Ivășcanu Constantin, sat Runcu, com.Șovarna).
Peste boltă se clădeşte piatra de var aşezându-se bucăţile mici spre pereţi, iar cele
mari spre mijloc. Piatra asfel clădită se înalță puțin peste nivelul de încarcare
după care se acoperă cu var stins și un strat de lut galben care de asemenea este
prevăzut cu forune (răsuflători).
Arderea durează până la 4 zile uneori, în funcție de capacitatea cuptorului,
iar temperatura trebuie menținută constantă, 900 – 1000 C. Dacă scade piatra se
călește, deci nu se transformă în var, dacă este mai mare se obțin bulgări care
nu pot fi stinși. Meșterii apreciază că arderea trebuie încheiată după culoarea
flăcării care iese împrejurul bazei de la suprafața cuptorului, aceasta trebuie să fie
galbenă ca aurul românesc (Ivășcanu Constantin, sat Runcu, com Șovarna). Cât
timp fumul este negru și flacăra roșie arderea continuă. După ultima alimentare
cu lemne se astupă toate orificiile de tiraj, iar cuptorul se va deschide dupa 24 –
48 ore, timp în care arderea continuă.
Informațiile din teren confirmă faptul că vărăritul a fost sursă de trai în
satele ale căror vetre sunt pe teren calcaros, unde agricultura a fost deficitară.
Amintim aici satul Runcu, com. Șovarna în care există încă numeroase cuptoare
de var, multe nefuncţionale, unde potrivit datelor oferite de Ivăşcanu Constantin
şi Curelea Dumitru am identificat 11 proprietari de cuptoare de var: Moisescu
Dumitru - 82 ani, Plăviţu Gheorghe – 67 ani, Plăviţu Dumitru – 80 ani, Dăruială
Eleodor – 52 ani, Cernăianu Constantin – 87 ani, Plăviţu Alexandru - decedat,
Cernăianu Gheorghe, printre cei mai vârstnici meşteri din cătunul Runc, sat
Şovarna, Plăviţu Gheorghe – decedat, Franculescu Vasile, Cioabă Ilie şi Cioabă
Ion (fraţi), Munteanu Nicolae – decedat. Localnicii spun că primele varniţe din
satul lor au fost construite de neamul Muntenilor şi al Cernăienilor de la care mai
tinerii meşteşugari au preluat tehnica de lucru. Muntele de Calcar este locul din
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care cu instrumente cunoscute în toată zona etnografică Mehedinți, baros, pană,
ciocan, rangă, se desfac lespezi de piatră de bună calitate din care obțin varul alb
– albăstrui de calitate superioară pe care ulterior îl vindeau în satele de la câmp,
cel mai adesea pe bucate (grâu și porumb).
Putem afirma că în toate satele în care am identificat meşteşugari şi
cuptoare, sub raport etnografic există similitudini în ceea ce priveşte întregul proces
tehnologic pe care-l presupune arderea pietrei de var şi că părţile componente ale
cuptorului sunt denumite de cele mai multe ori la fel.
Odată cu apariția industriei materialelor de construcție numărul satelor
specializate în vărărit a scăzut, fapt care conduce în mod sigur spre dispariția
meșteșugului și mai ales spre necunoașterea acestuia de către tânăra generație.
Deși exodul tinerilor din zilele noastre spre oraș este mare, sperăm ca prin
contactul nostru cu cei care încă locuiesc în aceste sate să trezim interesul pentru
revigorarea meșteșugului, argumentele fiind materia primă avută la îndemână și
mai ales trăinicia construcțiilor la care s-a utilizat varul, durabilitate atestată de
cele mai vechi vestigii ale arhitecturii românești.
De asemenea, aceste cuptoare, aparent simplu de construit și utilizat, dorim
să devină un obiectiv pentru turiștii doritori să parcurgă traseele ecoturistice
mehedințene. Nu în ultimul rând, vărăritul ca meșteșug ar putea fi prezentat în
secvențele succesive ale acestuia într-o fotografie de mari dimensiuni în tematica
viitoarei expoziții de bază din secția de Etnografie și Artă Populară a Muzeului
Regiunii Porților de Fier din Drobeta Turnu Severin.
În planul de Management al Geoparcului Platoul Mehedinţi sunt propuse
16 trasee turistice, unele dintre ele au chiar punct de plecare zonele unde au fost
folosite calcarele pentru obținerea varului. Acestea sunt:
- La Varniţă - Poiana Prosăcului – Intrarea Prosăcului
- La Varniţă – Gaura lui Ciocârdie
Punctele de interes ale acestor trasee turistice sunt: zona calcaroasă de
sub poiana La Varniţă, valea cu grohotiş mărginită de pereţi calcaroşi, stâncăriile
deasupra poienii La Varniţă, intrarea în peştera Topolniţei, resurgenţa Topolniţei
la Gaura lui Ciocârdie, Cornetul Prosăcului, munţii şi podişul Mehedinţi. Aceste
obiective turistice pot fi promovate prin organizarea unor excursii tematice
pentru elevii din judeţul Mehedinţi, având drept scop conştientizarea tinerilor
privind importanţa conservării şi promovării vărăritului, un meşteşug pe cale de
dispariţie, în contextul potenţialului turistic al Geoparcului Platoul Mehedinţi.
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Arhitectura tradiţională din microzona
Bujoreni-Muereasca, jud. Vâlcea
Ionuţ Dumitrescu
În microzona Bujoreni-Muereasca sunt distribuite 15 sate care aparţin la
doua comune: Bujoreni (cu satele Olteni, Bogdăneşti, Bujoreni, Gura Văii,
Lunca, Malu Alb şi Malu Vârtop) şi Muereasca,care se învecinează la nord
şi la vest cu comuna Bujoreni,cu satele Muereasca de Jos,Andreieşti,Coasta
,Găvăneşti,Hotarele,Muereasca de Sus,Pripoara şi Şuta. Primul act de atestare
a satului Bujoreni,în care alături de acesta apare menţionat şi satul Olteni,este
un hrisov din 25 iunie 1436,emis la Târgovişte de voievodul Alexandru
Aldea.1Primul document de atestare a satului Muereasca este un hrisov emis
de Alexandru Voievod la 13 februarie 1574,prin care acesta întăreşte boierilor
Podea,Badea,Stan şi Odoleanu dreptul de stăpânire asupra acestor locuri.2
La sfârşitul secolului al XIX-lea cele două comune făceau parte din plaiul
Cozia. Ocupaţia principală a locuitorilor era cultivarea pământului şi creşterea
animalelor. Se cultiva mai ales porumb,grâu mai puţin. Totodată,pomicultura a
devenit o îndeletnicire de tradiţie,perioada dintre 1880-1914 fiind marcată de
un progres continuu,sporind suprafeţele de pomi(mai ales cu pruni).3 Locuitorii
au practicat diverse meserii,între care remarcăm dulgheria,rotăria,zidăria şi
confecţionatul baniţelor. Cei mai numeroşi şi vestiţi băniceri pe care i-a reţinut
memoria colectivă activau în Vâlcea,la Gurguiata,Muereasca de Sus şi Suteşti.4
Pe la sfârşitul secolului al XIX-lea,în Muereasca de Sus erau înregistraţi oficial nu
mai puţin de 30 de băniceri care-şi desfăceau marfa în toată Oltenia.5 Pe teritoriul
judeţului Vâlcea produsul muncii îl desfăceau la bâlciul de la Râureni şi în cele
două bâlciuri de la Râmnic,la 29 iunie şi 14 octombrie.La sfârşitul secolului al
XIX-lea în satele celor două comune erau înregistrate aproximativ 900 de case.6
Tipul de aşezare cel mai frecvent întâlnit în această microzonă este cel cu
satele înşirate de-a lungul unei artere circulate(Bujoreni) sau a unei văi care urcă
1 C.Tamaş,Ion Soare,Carmen Manea Andreescu.,Tezaur medieval vâlcean, vol.I,13881715,Bucureşti,1983,doc.nr.18,p.26
2 *** , Documente privind istoria României.B.Ţara Românească. Veacul al XVI-lea,vol.IV,(15711580),Bucureşti, Ed.Academiei,1952,doc.nr.137,p.133
3 Ion Botu,Petre Purcărescu,Contribuţii la istoricul pomiculturii vâlcene,în Studii
Vâlcene,V,1982,p.158
4 Gheorghe Iordache,Ocupaţii tradiţionale pe teritoriul României,vol.IV,Ed.Scrisul
Românesc,Craiova 1996,p.234
5 Constantin Lahovary,Marele Dicţionar Geografic al României,vol.IV,p.412
6 C.Alessandrescu,Dicţionar geografic al judeţului Vâlcea,1983.
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până în coama dealului,cum este cazul comunei Muereasca.
Pe teritoriul celor două comune se află câteva importante monumente istorice:
biserica Sf.Nicolae a fostului schit Olteni din satul cu acelaşi nume,construită între
1568 şi 15767 şi extinsă în secolul XVII-XVIII, mânăstirea Frăsinei,construită in
secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea,situată in satul Şuta şi Cula Bujoreanu din
satul Bujoreni,ridicată între 1806-1812. Mânăstirea Frăsinei este una din cele mai
cunoscute mânăstiri din România,fiind singura care respectă cu stricteţe rânduiala
Sf.Munte Athos( nu se mănâncă carne niciodată,decât peşte,foarte rar,în anumite
ocazii,iar accesul femeilor este interzis,motiv pentru care Sf.Calinic a instituit şi
un blestem pentru cine nu respectă rânduiala),din această cauză fiind considerat
Athosul românilor. Este singura mănăstire din ţară a cărei avere nu a fost
secularizată în anul 1863,păstrându-şi dreptul de proprietate asupra terenurilor
până astăzi.8
Cula Bujoreanu s-a construit la începutul secolului al XIX-lea pentru refugiu
şi apărare împotriva invaziilor cârjaliilor. Construcţia apare ca un dreptunghi cu
2 nivele: parter şi etaj. La început ea a avut 3 nivele.Ultimul nivel a dispărut în
timp datorită vicisitudinilor vremii.Vizibilitatea se întinde spre miazăzi până la
fostul schit Cetăţuia,iar spre răsărit , pe Valea Oltului,până la schitul Fedeleşoiu.9
Cula de la Bujoreni face parte din complexul în aer liber organizat în jurul său şi
este pusă în valoare prin grija muzeografilor vâlceni.10
Muzeul Satului Vâlcean situat în satul Bujoreni conservă şi valorifică
ştiinţific şi muzeistic patrimoniul arhitectural şi tehnic tradiţional al judeţului
Vâlcea,acoperind secolele XVIII-XX. Este depozitarul unui semnificativ şi
valoros patrimoniu al artei tradiţionale vâlcene.Prin patrimoniu,concepţie si
management este integrat în circuitul muzeelor europene în aer liber.11
Element cultural fundamental,nucleu al gospodăriei şi spaţiu cu funcţii
multiple pentru satisfacerea nevoilor familiei atât in planul vieţii materiale,
cât şi spirituale,locuinţa este, în acelaşi timp,expresia concepţiei estetice a
ţăranului,evidentă în formele arhitecturii şi ale organizării interiorului,în strânsă
legatură cu valenţele utilitare.Cuvântul „ casa” are încă din latina vulgară înţelesul
de casă şi nu de colibă,dar, la fel ca în multe alte limbi romanice,are şi înţelesul
de „încăpere” sau „cameră”.12
7 Constantin Bălan,Inscripţii medievale şi din epoca modernă a României. Judeţul istoric Vâlcea
(sec.XIV-1848),Ed. Academiei Române,Bucureşti 2005, p.73
8 Eugen Petrescu,Judeţul Vâlcea-615 ani de atestare documentară(1392-2007),Ed. Fortuna
2007, p.95
9 Iancu Atanasescu, Valeriu Grama,Culele din Oltenia.,Ed. Scrisul Românesc,Craiova
1974,p.77
10 I. Godea,Culele din România. Tezaur de arhitectură europeană. Ed. De Vest,Timişoara
2006,p.134
11 Ligia Elena Rizea,Ioana Ene, Monumentele istorice din judeţul Vâlcea.Repertoriu şi
cronologie,Ed. Conphys,Râmnicu Vâlcea 2007, p.25
12 Sultana Avram, Locuinţa rurală românească. Moşteniri şi factori de schimbare, Ed. Techno
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Cercetând arhitectura tradiţională în microzona formată din comunele Bujoreni
şi Muereasca se constată că aceasta cuprinde o varietate de tipuri arhitectonice în
care tradiţia arhitecturii locale se păstrează sub forme evoluate până în prezent.
Această varietate tipologică a construcţiilor vechi ţărăneşti ce formează un
tot unitar se încadrează armonios în marea varietate tipologică a arhitecturii
vâlcene,unanim apreciată prin bogăţia fanteziei şi priceperii meşterilor locali.
Dacă la început se poate constata existenţa unor tipuri arhitectonice comune
întregii microzone,la o cercetare mai amănunţită se pot distinge totuşi numeroase
elemente specifice fiecărei localităţi în parte,apărând, astfel, în mod evident,
personalitatea arhitectonică a fiecărei aşezări.Particularităţile arhitectonice
specifice fiecărei comune au apărut şi s-au păstrat în condiţiile aşezării în imediata
apropiere a acestor localităţi,caz în care influenţa reciprocă ar fi putut duce la
îndepărtarea unor diferenţieri evidente în arhitectura acestora. Menţinerea acestui
specific local al fiecărei din aceste două comune este justificată, în primul rând,de
existenţa unei puternice tradiţii locale a meşterilor constructori care şi-au păstrat
neştirbită personalitatea meseriei lor.
În comuna Bujoreni tipul reprezentativ de casă veche este casa joasă cu sală
în faţă din care s-a desprins apoi un alt tip de casă ,şi anume casa joasă cu sală
şi foişor. Sala pe care o întâlnim la toate tipurile de case este o prelucrare sub
formă evoluată a prispei caracteristice casei foarte vechi la care s-a adăugat
pălimarul,realizat din scândură simplă fixată vertical.Scândura traforată la
pălimar apare la construcţiile din această microzonă la începutul secolului al XXlea.Această tehnică ornamentală,traforajul,este legată de apariţia şi răspândirea
în mediul rural a ferăstrăului de mână pentru tăiat lemnul. Creşterea elementelor
destinate să împodobească faţada unei case vechi putea să dureze timp de
câteva luni,în timp ce traforatul scândurilor,chiar atunci când ornamentaţia este
abundentă,ia cam o săptămână sau 10 zile de lucru.13
Trecerea de la prispă la sală a fost facută printr-un tip intermediar de sală la
care pălimarul avea o simplă mână curentă facută dintr-o şipcă de lemn cioplită
cu barda şi încastrată la ambele capete în stâlpii sălii prin cep de lemn.Acest tip
de balustradă poartă denumirea locală de plimbă.
Urmărind modul de aşezare al foişorului,se poate constata că marea majoritate
a caselor au foişorul plasat pe partea stângă,şi numai foarte rar este întâlnit pe
parteadreaptă sau central,aceasta fiind una din caracteristicile arhitecturii vâlcene.
Intrarea în foişor este făcută pe una din părţile lui laterale. La casa cu sală şi foişor
scara poate rămâne neacoperită sau acoperită prin supralărgiri de streaşină,cu sau
fară racordări.14
Spre deosebire de aceste tipuri de casă întâlnite în satele aşezate în imediata
Media,Sibiu 2004,p.17
13 P.Petrescu,Arhitectura ţărănească de lemn din România,Ed. Meridiane, Bucureşti 1974,p.39
14 Adrian Gheorghiu, Scara de acces ca formă arhitectonică în arhitectura populară românească,
în revista Muzeelor şi Monumentelor . Monumente istorice şi de artă,anul XLV,nr.1,1976,p.19
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apropiere a Văii Oltului,în satele de pe văile mai abrupte ce coboară perpendicular
pe Valea Oltului,cum este Bogdăneşti,se întâlneşte tot mai des casa înaltă cu sală
şi foişor,tip de casă determinat de unghiul mare de pantă al curţii, cât şi de cauze
de ordin utilitar,dând în această situţie posibilitatea construrii beciului sub casă.
La casele înalte cu foişor,care au la parter o pivniţă,intrarea în pivniţă se face de
obicei prin partea din faţă a foişorului,unde este situat gârliciul. Pentru a pătrunde
în pivniţă sunt de obicei 2 uşi : prima la intrarea în gârlici,construită din lemne
încrucişate în unghi drept(zăbrele),care lasă să pătrundă aerul şi lumina,şi a doua
la intrarea în pivniţă,construită la nivelul zidurilor din faţă ale etajului.15
La casa înaltă în afara de sala sprijinită pe stâlpi fixaţi în pământ,se
întâlneşte şi sala în consolă susţinută pe grinzi masive de lemn ce ies în afara
tălpii casei care poartă denumirea locală de „urşi”. O astfel de construcţie este
casa Armăşelu Gheorghe din satul Muereasca de Jos,ridicată în anul 1902. Este
construită pe o temelie din piatră zidită în uscat, supraînălţată, adăpostind pe sub
toată casa beciul, care ulterior a fost tencuit interior şi exterior. Peste temelia din
piatră au fost aşezaţi urşii, ciopliţi cu securea,şi tălpile casei. Sala este plasată spre
răsărit şi sud şi este suspendată pe urşi . Pereţii sunt realizaţi din cărămidă arsă.
Casa are două încăperi mari şi o perdea pe partea de nord ce a fost transformată
în bucătărie.
Un element important ce contribuie în mare măsură la întregirea aspectului
exterior de ansamblu,al casei ţărăneşti este dat de stâlpii sălii. La toate tipurile
de casă veche,stâlpii sălii ce susţin streaşina sunt din lemn cioplit pe patru
feţe cu muchia ascuţită sau cu muchia cioplită, fără încrustaţii pe ei ,în puţine
cazuri având câte o cioplitură la mijloc, la nivelul pălimarului. În Bujoreni se
întâlneşte un tip mai nou de stâlpi,căptuşiţi cu scândură, de la care se face apoi
o trecere aproape bruscă la stâlpul de zid. În Bogdăneşti, tradiţia stâlpului de
lemn a cunoscut o dezvoltare mai accentuată,evoluând,după 1930,de la forma lui
simplă la stâlpul de forme diferite cu încrustaţii în motive geometrice din ce în ce
mai complexe,mai bogate,producându-se o adevărată explozie în ornamentaţia
stâlpilor.
În funcţie de planul casei şi al destinaţiei încăperilor,tipul de locuinţă cel
mai frecvent întâlnit este cel cu două încăperi şi o singură intrare. Intrarea în casă
se face prin camera denumită „la foc”,care are funcţii multiple: bucătărie,cameră
de dormit. În această încăpere se află o vatră liberă cu coş suspendat şi corlată. Din
această încăpere se trece în camera bună,hodaia unde se află o sobă de cărămidă
aşezată lângă peretele median,cu deschiderea către vatra din camera alăturată.
Un alt tip de locuinţă,care s-a răspândit după cel de-al doilea război mondial este
acela cu trei încăperi şi două intrări. Planul unei astfel de case este compus din
odaia de locuit,tindă şi o a doua odaie de locuit cu tendinţa de a deveni odaie
frumoasă,care avea acces direct de pe prispă,unde erau primiţi oaspeţii.
15 P.Petrescu,Paul H. Stahl,Construcţii ţărăneşti din Vâlcea, în S.C.I.A.,seria Artă Plastică,
tomul 12,nr.1, 1965,p.154
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Lângă casa cu două camere exista şi mai există încă o perdea sau
polată,construcţie de lemn alipită peretelui din spatele casei sau celui din partea
opusă drumului. Acoperişul ei este format prin prelungirea acoperişului casei.
Plasarea perdelelor în special în spatele caselor poate fi justificată şi prin dorinţa
de a proteja casele împotriva vântului, a umidităţii,pentru că este cunoscut că la
Est şi Sud de Carpaţi se observă predominarea vânturilor din două sensuri,ambele
fiind peste tot aproape paralele cu direcţia generală a lanţului carpatic pe care îl
înconjoară.16
La unele case din Bogdăneşti această încăpere a fost transformată în
bucătărie, având denumirea de cunie. În satele din comuna Muereasca,cunia
apare de cele mai multe ori ca o construcţie anexă independentă,realizată din
bârne de lemn, cu acoperiş în patru ape. În cunie se întâlnea foarte rar vatra cu
corlată,pregătirea hranei făcându-se în trecut la cujbă( bucată de lemn,bifurcată
la capăt care se fixează în pământ şi de care se leagă sau se atârnă,cu un lanţ
,ceaunul deasupra focului),iar apoi la pirostrii.17 În ambele cazuri cunia nu avea
coş,fumul ieşind pe sub streaşină.
Urmărind modul de orientare al caselor se poate remarca faptul că aşezarea
lor nu este făcută la întâmplare,ci sunt respectate unele principii de ordin estetic
şi utilitar,luându-se în consideraţie o anumită orientare atât faţă de curte,cât şi
faţă de drum. Sub acest aspect,în aşezările cu locuinţe compacte,se constată că
toate casele sunt aşezate cu faţa la curte,iar în raport cu drumul cu una din părţile
laterale spre drum,constatându-se la toate respectarea aşezării lor cu aceeaşi parte
spre drum. În cazul satelor cu case dispersate,cum este satul Şuta, în care drumul
e înlocuit cu potecă,la aşezarea locuinţelor nu este luat în consideraţie locul de
trecere al potecii,orientarea casei fiind făcută numai faţă de curte.
Materialele şi tehnicile de construcţie comportă numeroase elemente
comune întregii microzone,precum şi unele elemente specifice fiecărei comune
în parte. Toate tipurile de case tradiţionale din cele două comune au soclul realizat
din piatră,de cele mai multe ori în tehnica zidăriei uscate,peste care este aşezată
talpa casei din bârne groase de stejar. În vreme ce în comuna Bujoreni pereţii
sunt făcuţi din paiantă,sistem de construcţie bazat pe un schelet de lemnărie a
cărei umplutură este constituită din împletitură de nuiele lipită,în Muereasca,pe
lângă acest tip,este frecvent folosit peretele din bârne de lemn rotunde îmbinate
la capete în căşiţe ( la casele vechi) ori cu secţiunea dreptunghiulară,ce erau
aşezate pe muchie şi fixate între stâlpii casei într-o scobitură,astfel încât capetele
bârnelor nu ieşeau în afara marginii de la pereţi ( încheietura dreaptă constă în
două crestături rectangulare făcute pe două din laturile opuse ale bârnei cioplite
în patru muchii ).
O trăsătură generală a arhitecturii ţărăneşti din această microzonă,ca de altfel
16 *** Monografia geografică a R.S.R. , vol.I, Bucureşti, Ed. Academiei,1960,p.289
17 Informator Popescu Gheorghe,84 de ani, satul Şuta, comuna Muereasca
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în toată Vâlcea,o constituie tencuirea şi văruirea pereţilor de lemn ai caselor.18
Tencuirea caselor presupune o operaţie prealabilă,şi anume ceea ce se numeşte
cercuială. Această operaţie constă în baterea pe pereţii casei a unor nuiele de alun.
Acestea se sparg în două la cuţitoaie şi apoi se bat cu cuie mici pe bârnele pereţilor.
În modul acesta,pereţii nu mai prezintă o suprafaţă netedă de care tencuiala nu
are cum să se prindă. După o primă lipire cu un strat gros de lut se dă o tencuială
subţire,care are rostul de a nivela toată suprafaţa,iar apoi se văruieşte.
La construcţiile vechi stâlpii casei erau fixaţi între talpa casei şi grinzi prin cep
de lemn,tot astfel fiind fixaţi şi laţii pe căpriori pe care se bătea şindrila. Tavanul
încăperilor avea grinzile aparente. Peste acestea erau prinse transversal scânduri
de fag cu o margine ascuţită din bardă şi fixate prin suprapunerea marginilor.După
aceea s-a trecut la tavanul de şipcă lipit cu lut. Pardoseala încăperilor era din lut,mai
rar din scândură,iar cea a sălii din blăni groase de lemn aşezate longitudinal şi,
apoi, din scândură subţire aşezată transversal. În privinţa ferestrelor se remarcă
prezenţa a două tipuri: cel mai vechi este reprezentat de fereastra de formă pătrată
de dimensiuni mici,cu patru ochiuri, de la care s-a trecut apoi la fereastra de
formă dreptunghiulară de dimensiuni mai mari ,cu şase ochiuri . Acoperişul era
realizat din şindrilă 19, în patru ape ,aceasta fiind aşezată pe două sau trei rânduri
şi fixată în cuie de fier. Uşa era făcută dintr-o singură blană de lemn fixată în cep
sau în balamale simple ori din două blăni de lemn fixate prin interior, la ambele
capete,cu câte o şipcă cu ajutorul cuielor de lemn. După primul război mondial
a apărut uşa din mai multe scânduri prinse la capete cu câte o şipcă în cuie de
fier,iar de la acest tip s-a trecut la uşa din tăblii prinse în ramă.
Deşi la toate tipurile de casă veche din această microzonă elementele
decorative sunt rar întâlnite,iar acolo unde apar sunt destul de simple,totuşi
valoarea lor artistică nu poate fi contestată,ea remarcându-se,în primul rând,prin
proporţiile armonice ale tuturor elementelor constructive,cât şi ale construcţiilor
în ansamblu. Totodată,demn de remarcat este faptul că menţinerea până în prezent
a unor construcţii vechi de o apreciabilă valoare documentară a creat posibilitatea
cercetării arhitecturii ţărăneşti specifice acestei microzone în întregul ei proces
evolutiv.

18 Statistica clădirilor efectuată în 1912 arată că în Vâlcea 87% din case aveau pereţii din lemn,
Cf.L.Colescu, Statistica clădirilor şi a locuinţelor din România, întocmită pe baza Recensământului
general al populaţiei din 19 decembrie 1912- 1 ianuarie 1913,Bucureşti,1920,p.55
19 În ceea ce priveşte materialul cu care se învelea acoperişul,aceeaşi statistică consemnează că
78,3% din case erau acoperite cu şiţă.
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The traditional architecture from the Bujoreni-Muereasca Microzone, Valcea
county
Researching the traditional architecture in the composed microzone from
Bujoreni and Nuereasca villages, it is ascertain that this microzone have many
kinds of architectonical types, in wich the tradition of local architecture it is kept
under various forms until our days. This typological variety of the old peasant
houses wich forms the unitarity, it is harmonious bordered in the great typological
variety of Valcea architecture, unanimous apreciated through the exuberance
fantasy and the skils of the local masters.
If at the begining it can be proved the existence of some common architectonical
types of the entire area, making a new research it can be distinguished numerous
elements, specific of each village, looking as, obvious the architectonical
personality of each establishment. The specific architectural particularities of
each village appeared and have been kept in the establishments background,
nearby this villages, so the mutual influence could drive at the moving off, of a
few obvious diferences in this architecture. The manteinance of this local tradition
of each two of this villages is justified first of all, by the existence of a local and
strong tradition of the building masters, wich kept their job personality intact.
Noteworthy is the fact that the manteinance untill our days of some old buildings,
of an documentary appreciable value, created the possibility of researching the
village architecture, specific of this microzone in her entire evolutional process.
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Albumul de eşantioane textile decorative aparţinând lui
Ion Dumitraşcu din Ponoarele Mehedinţi
Ecaterina Bosoancă
„ O colecţie de modele vechi şi broderii pe pânză este ca o colecţie de
poveşti şi zicale înţelepte care au fost povestite odată demult, dar acum au dispărut.
Ceea ce a mai rămas sunt litere indescifrabile şi formele lor ornamentale.”
Emil Sigerus ,Siebenbürgisch-sächsische Leinenstickerei, 1906
Adunată între coperţile a patru volume, o neaşteptat de interesantă şi
preţioasă colecţie de artă decorativă textilă: 1317 fragmente de broderii, ţesături
şi dantele de mici dimensiuni, decupate din ansamblul pieselor textile de costum
de sărbătoare sau de decor interior, compun prin colaj 101 planşe1; criteriul de
asociere variază de la suport material (ţesături de casă din lână, bumbac, borangic
şi produse din comerţ - pânză de bumbac, postav, marchizet, etamină, nylon),
tehnică (broderie, dantelă, alesătură), cromatică (dominant negru, vişiniu, roşu,
albastru, alb, verde, cafeniu), la biografie (eşantioanele compun chenarul celor
două portrete fotografice ale colecţionarului de pe coperţile interioare, Pl.I/1)
şi sentiment naţional (compoziţie formată din fragmente decorate în culorile
drapelului naţional şi ghirlande florale).
Colecţia din care face parte albumul conţine şi o altă modalitate ingenioasă
de stocare şi conservare a fragmentelor textile cu decor, decupate din piese de
port (piepţi, mâneci şi poale de cămaşă). Asamblarea benzilor de broderie sau
alesătură, tivite cu găurele şi unite prin cheiţe sau dantelă din comerţ are drept
rezultat 5 piese de formă dreptunghiulară, (Pl. I/2) având aspectul şi dimensiunile
apropiate de ale ştergarelor2, de altfel au fost utilizate ca ştergare la icoană sau
pur şi simplu păstrate cu grijă de autoare, mama colecţionarului, Sofia Delurinţu
din Gărdăneasa Ponoarele.
Prin format şi modalitate de confecţionare aceste „ştergare” amintesc în
felul lor o piesă cu tradiţie de secole în istoria broderiei europene, bucurându-se
şi astăzi de preţuire şi interes, şi denumită în literatura de specialitate sampler.3
1 Carton cu dimensiunile 23/40 cm; modalitatea de stocare a eşantioanelor în această variantă
este veche, o demonstrează şi ilustraţia unui articol referitor la o carte de mostre de broderie din
secolul al XVII- lea, cusute pe suport de pergament (Um livro de Bordados Antigo Portuguesa?An Old Portuguese Embroidered Book?, apud needleprint blogspot.com)
2 cele 5 piese cercetate au dimensiunile următoare, în centimetri : 230/38; 167/26; 230/40;
226/3,6; 39/94
3 În ţările anglo saxone sampler (< lat exemplum), în Franţa marquoir (< point de marque, nume
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Necunoscută în arta populară românească4, se pare că circulaţia ei europeană
nu a rămas fără rezonanţă în aria aşezărilor de sorginte saxonă din Transilvania,
dovadă fiind colecţiile muzeale actuale5.

dat punctului în cruce care marca cu o iniţială lenjeria), în Italia imparaticcio (< imparare, a
învăţa), numesc în mod diferit acelaşi obiect, o bucată de ţesătură de formă dreptunghiulară, pe
care tinerele fete exersează puncte de broderie, motive ornamentale inspirate de flori, simboluri
religioase ori heraldice, şi care se transmite din generaţie în generaţie, cea mai veche piesă
cunoscută, păstrată la muzeul londonez Victoria & Albert, fiind datată 1598. Răspândit în Occident
deopotrivă în ariile de cultură catolică şi protestantă, odată cu desprinderea broderiei laice de cea
liturgică, integrat în lumea obiectelor profane şi domestice, este confecţionat din pânză de in
brodată cu fire de mătase sau lână, iar dimensiunile sale variază de la cele ale unei batiste până
la cele ale unui ştergar. Iniţial modelele erau dispuse la întâmplare, ulterior în benzi orizontale,
în compoziţii cu chenar sau în medalioane construite geometric. Cu timpul a căpătat aspectul
de tablou, iar repertoriul decorativ a evoluat în secolele XVII-XVIII simultan cu dezvoltarea
comerţului cu modele tipărite şi materiale pentru brodat, în contextul unui program educativ
destinat fetelor în care deprinderea tehnicilor de brodat se făcea laolaltă cu învăţarea scrisului şi
cititului. Interesul unui public feminin deja format creşte şi se perpetuează până în zilele noastre,
când broderia continuă să fie parte a culturii feminine, capitol din istoria vieţii cotidiene feminine.
Despre sampler v. colecţii digitale, galerii virtuale de muzeu în Needleprint France, Les Arts
du fil à livre ouvert (The Smithsonian Sampler Collection, New York, V&A Museum, Londra,
Museum of Wales, Colonial Wiliamsburg, Hermitage Museum, St. Petersburg, The Bowes
Museum, Swedish National Museum of Stochholm); Metropolitan Museum of Art, New York,
Museum für Angewandte Kunst, Köln, Saxon Folk Art Museum, Dresden, Stickereimuseum
in Oberhundem, Fries Museum in Leeuwarden, Museum of Fine Arts, Boston, West Frisian
Museum in Hoorn (http://www.samplers-berlin.com/museum_en.htm) Samplers, stitches &
techniques; History of samplers:14th&15th century; History of samplers:16th century; History
of samplers:17th century; History of samplers:18th century; History of samplers: 19th century;
Elisabeth Parker’s sampler; Samplers & childhood (http://wwwvam.ac.uk); CIETA embroidery
papers; Anne Wanner’s textiles in history; Vocabulary of stitches; Literature embroidery stitches
(http://wwwanatextiles.ch/index.htlm) publicaţii în cadrul Textile Museum, Saint Gallen, Elveţia
ale CIETA ( Centre International d’Etude des Textiles Anciens)
44 În ilustraţia unui articol din 1908 (Câteva cuvinte relative la ce am voit să fac sau ce am făcut
pentru muzeele noastre), doctorul Constantin Istrati, comisarul Expoziţiei Jubiliare din 1906,
introduce reproducerea fotografică a unui sampler, cu următoarea explicaţie: „Colecţiunea Maria
Istrati Capşa. Modele de lucrări de mână făcute în Mexic în anul 1841. Ele au cea mai perfectă
asemănare, ca desemn, colorit şi tehnică, cu lucrările populare Române. Oferit de doamna
Thomson.” (Pl. I/4)
5 În colecţiile muzeelor ASTRA din Sibiu ( ştergare de sobă săseşti, nr. inv. 1972, 1917, 2514,
1931, apud Ştefan, C., Textile decorative din colecţia Muzeului de etnografie săsească „Emil
Sigerus „, CIBINIUM 2011, Sibiu, 2011, pp. 194-201şi www.e-patrimoniu.ro ) şi MNŢR din
Bucureşti (Pl.I/3 Ştergar de sobă săsesc, Ofentuch, 1816, nr. inv. 716, apud www.e-patrimoniu.
ro) 5 ştergare de sobă săseşti datate în intervalul 1782-1816 prezintă interesante analogii cu
decorul sampler-ului german de Vierlande (German Sampler Museum, Celle; vierlander motifs;
needleprint blogspot.com)
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Reprezentant special al elitei rurale oltene din Plaiul Cloşani6, Ion Dumitraşcu7
(n.1951) din satul Ludu, comuna Ponoarele Mehedinţi, este cel care, urmând
iniţiativa mamei sale, a confecţionat albumul, adevărată arhivă documentară a
unei respectabile colecţii de costume şi textile tradiţionale, alcătuită în timp cu
pasiune, seriozitate şi har. Cunoscător al folclorului de calitate - printre amintirile
din copilărie figurând lăutarii gorjeni de la Pârâu, nelipsiţi la nedeile de Rusalii,
Paşti şi Vinerea Ciumii -, solist în ansamblurile Doina Motrului şi Liliacul al Casei
de Cultură din Baia de Aramă şi în grupul folcloric Datina, participă la festivaluri,
apare în emisiuni de televiziune, imprimă la radio, cântă în spectacole alături de
Domnica Trop8 şi oferă cu generozitate costume din colecţia sa spre a fi îmbrăcate
cu prilejul manifestărilor deosebite. Colecţia numărând peste 150 costume a
fost expusă la muzee prestigioase româneşti: Muzeul Olteniei, Craiova (1996),
ASTRA Sibiu şi Muzeul Ţării Crişurilor Oradea (2000) şi a constituit subiectul
unui film documentar realizat de Cristina Struţeanu la televiziunea naţională. Totul
a început acum vreo 20 de ani când - mărturiseşte colecţionarul -am descoperit o
trăistucă ponosită în care mama mea ţinea o mulţime de izvoade care se păstrau
din generaţie în generaţie. Le-am clasificat pe motive, culori, tehnică de lucru
şi vechime. De atunci am început să privesc cu alţi ochi tot ce se lucrase... Am
întîlnit piese din zona Banatului sau a Olteniei de Sud (Romanaţi), dar şi din
zona Gorjului, precum şi motive ungureneşti din Titerleşti şi Bratilovu ori din
Valea Jiului, explicabile prin faptul că oamenii de aici păstrau legături cu zonele
menţionate mergând la muncă în acele locuri. Treptat mi-am extins cercetarea
şi în comunele din jur, Cloşani, Izverna, Balta, Prejna, Bala, Şovarna, Tismana.
Un ajutor preţios am avut de la cadre didactice şi prietenii mei care au înţeles
valoarea acestor cusături. Am constatat că elementele autentice s-au păstrat mai
6 Zonă de vechi aşezări, atestate documentar începând cu secolul al XIV-lea, în contextul ctitoriilor
voievodale de la Vodiţa şi Tismana, caracterizată de existenţa unei vieţi economice şi sociale
gravitând în jurul Băii de Aramă. Menţionată documentar din 1581, în a doua jumătate a secolului
a XVII-lea capătă forme de organizare urbană, când apare ca târg (1671). Din această perioadă
sunt pomeniţi aici negustorii care participă pe piaţa internă şi externă a aramei extrase de ocnari,
precum şi numeroşi oameni domneşti ca vameşi, ori pârcălabi. Menţionată ca oraş în 1727 Baia
de Aramă este unul dintre cele mai vechi şi mai însemnate târguri din vestul Olteniei, cunoscut
pentru schimburile comerciale. Structura socială a zonei se caracterizează prin existenţa unei
mase compacte, stabile demografic, de moşneni, precum şi prin formarea satelor de oieri Titerleşti
şi Bratilov, prin revărsarea în timp a unei populaţii româneşti din Transilvania care a cumpărat
pământ şi s-a aşezat pe lângă moşneni şi în alte localităţi din podiş, la Brebina, Cloşani, Isverna,
Malarişca, Prejna, Obârşia Cloşani, Costeşti. (Bratiloveanu-Popilian, M., Zona etnografică Plaiul
Cloşani, Bucureşti, 1990, pp. 14-21; R. Stroe, D. Peptenatu, Dicţionarul geografic al judeţului
Mehedinţi, Craiova, 2011, pp. 16-18)
7 Neamul Dumitraşcu, unul din cele mai vechi ale locuitorilor din Ludu, descinde din neamul
Birăilor veniţi din Cornereva Banatului; Ion Dumitraşcu este fiul lui Iacob Dumitraşcu şi al Sofiei
Delurinţu din neamul Delurinţu din Gărdăneasa (Boteanu, C., Borloveanu, D., Ponoarele. Studiu
monografic, Craiova, 2003 p. 88-89)
8 Boteanu, C., op. cit. p.287
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bine în satele de munte şi că nu au nimic cu produsele de serie de la cooperativele
meşteşugăreşti. Această producţie de serie a slăbit unicitatea cusăturilor şi i-a
învăţat pe oameni să primească fără să creeze ori să recreeze modelul.9 Numele
„doamnei bătrâne”, învăţătoarea10 Paraschiva Raicu, şi al „femeilor meştere”
din sat şi din satele vecine sunt amintite cu reverenţă: Elisabeta Delurinţu de la
Gărdăneasa, bunica Elisabeta Bratiloveanu din Negoieşti, Domnica Martinescu,
mama soacră, Janeta Delurinţu, bunica soţiei, Maria Ivan de la Brativoieşti.
În cea mai mare parte piesele de costum reprezentate fragmentar în
Albumul Dumitraşcu reconstituie portul oltenesc al zonei de munte de la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi din prima jumătate a secolului XX, la nuanţarea căruia
a contribuit expansiunea portului transilvănean din zona Mărginimii Sibiului şi
a Văii Jiului. A fost adoptat uneori integral (costumul femeiesc de Sălişte Pl.
III/3,5), alteori parţial (preluându-se doar anumite particularităţi de croi şi decor,
precum din costumul din Valea Jiului cămaşa cu mâneca amplă, încreţită la
pumn cu „blană” compactă (Pl.III/1,2), ori din Gorjul vecin- decorul catrinţelor.
Eşantioanele provin în majoritate de la piese de costum feminin:11 (guler,
mîneci, poale, piepţi de cămaşă, catrinţă, zăvelcă, legătoare, Pl. IV, V, IX, X )
şi masculin (piepţi, guler, mâneci de cămaşă, batistă de ginere, cămaşă de naş,
Pl.III/4,VI/9,VII/5-7,VIII/1-8). Un număr redus de eşantioane reprezintă piese
de uz casnic destinate decorului interiorului: sunt broderii pentru feţe de perne,
dantele pentru bordura perdelelor, a cearşafurilor şi ştergarelor (Pl.VIII/9,10, Pl.
XI, XII).
Între materialele suport al broderiilor se regăsesc pânza groasă de in, pânza
de bumbac, marchizetul, etamina, nailon-ul, postavul, borangicul; firele utilizate
pentru brodat sunt mătasea, lânica, arniciul, firul metalic, paietele şi mărgelele. În
cazul fragmentelor de ţesătură ornamentate prin alesături găsim lâna, bumbacul,
arniciul, mătasea şi firul metalic.
Privilegiată de numărul mare de eşantioane şi de posibilitatea accesării
bibliografiei aferente în format electronic, inventarierea tehnicilor decorative
din Albumul Dumitraşcu are drept prim rezultat identificarea unor vechi
9 Boteanu, C., op. cit. p 187-188
10 Ignorată discret de cercetarea etnografică, contribuţia învăţătoarelor din mediul rural românesc
al secolului XX la educaţia gustului estetic feminin aduce în atenţie existenţa unui model de
comportament de succes, indus de programul instructiv educativ iniţiat de Spiru Haret şi de
apariţia, graţie aristocraţiei feminine româneşti gravitând în jurul reginelor Elisabeta şi Maria, a
societăţilor de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, ale căror scopuri erau păstrarea
şi valorificarea artei populare româneşti. Programa şcolilor normale şi profesionale de fete,
activitatea numeroaselor atelierele de broderie şi ţesătorie funcţionând în epocă până la mijlocul
secolului XX au salvat şi tezaurizat ceea ce comunitatea sătească avea mai durabil şi semnificativ
. (Pl. II) (G. T. Niculescu Varone, Consideraţiuni istorice referitoare la portul popular , în vol.
Costumele naţionale din România întregită, Bucureşti, 1937, pp. 189-207; I. Opriş, Introducere,
în vol. Işfănoni, D., Popoiu, p., Costumul românesc de patrimoniu, Bucureşti, 2007)
11 Secoşan, E., Portul popular, în vol. Arta populară din Mehedinţi, Drobeta Turnu Severin,
1983, p. 87-184
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puncte de cusătură aparţinând unui fond cultural comun european. Necesitatea
familiarizării cu termenii echivalenţi în limbile europene de circulaţie apare
simultan cu descoperirea unui volum mare de date12, a unui mod de abordare
a temei cu accent pe aspectele tehnice, istorice şi cronologice, atât de necesare
oricărei încercări de comparaţie.
Broderia manuală este reprezentată de cusăturile funcţionale cu rol decorativ,
de broderiile pe fire numărate, de broderiile cu contur neregulat, după desen, cu
aplicaţii de paiete şi mărgele, toate având în comun utilizarea acului şi a firului.
Broderia la maşină (Pl. IX/2) se situează în categoria decorului liber desenat,
fiind realizată după model şablon. Dantela, realizată cu acul sau croşetată,
considerată ca etapă derivată, ulterioară broderiilor pe fire trase, constituie un
accesoriu discret în realizarea decorului pieselor de port sau interior, ajunsă în
repertoriul tehnic sub influenţa oraşului. (Pl.VIII/9, 10)
Drept puncte de cusătură funcţionale cu rol decorativ au fost identificate
cheiţa,13deopotrivă cheiţa cu croşeta (Pl. VI/1,2), tivul cu găurele14 şi drugul ( Pl.
V/4).
Punctele de broderie cu efect geometrizant, realizate pe fire numărate care au fost
identificate sunt crucea15(Pl. VI/7-9), punctul bătrânesc16(Pl. VII/1-3), cusutul pe
dos (Pl.VI/3), cusutul pe creţuri (Pl. VI/5,6), cusutul urzit pe creţuri (Pl. VI/4),
şabacul17 (Pl. VIII/1-6), cusutul peste fire18 (Pl. VII/5-7), fileul19(Pl. VIII/7,8),
12 Histoire de la broderie (http://fr.encarta.msn.com); Autour du fil, Encyclopedie des arts
textiles,1988, Paris, vol. 3, apud Histoire de la broderie, (pdf http://www.anniecicatelli.com/
broderie.htm); C. Amoroso Leslie, Needlework through history: An Encyclopedia, Westport
Connecticut, London, 2007, (pdf); Chats on Old Lace and needlework by E.L.Lowes, London,
1908 (e text; Project Gutenberg e Book); www gutenberg.org//files: Handbook of Embroidery by
L. Higgin, London, 1880
13point d’entre deux, point d’Anvers (fr.)
14 cutwork, whitework (engl.)
15 point de croix (fr.), Kreuzstich (germ.), crosswork (engl.). Numărul mare de eşantioane, de
fpt cel mai mare din album, realizate cu acest punct, este într-o oarecare măsură, un ecou târziu
al dezvoltării deosebite pe care a cunoscut-o în secolul al XIX- lea în Occident, favorizat fiind de
dezvoltarea industriei textile şi de circulaţia modelelor pe hârtia cu caroiaj, produse de tipografiile
berlineze, răspândite în toată Europa şi care în 1840 ajunseseră la numărul de 14000.
16 Kastenstich, Holbeinstickerei (germ.), blackwork, Point Holbein (engl.) Iniţial utilizat în
broderia liturgică, începând cu sec. al XVI lea este răspândit în broderia laică destinată pieselor
de costum şi decor al interiorului, denumit şi Punct Holbein, aminteşte în acest mod de celebru
pictor, care era şi designerul regelui englez Henric al VIII; în anii 60 ai secolului XX este
redescoperit şi relansat de creatorii de modă pop art francezi
17 dantela cu acul, chebka (tc.), čipka (sb.), ajours, broderie sur fils tirés (fr.), drawnwork
(engl.);
18 Reticello (it.) vechiul punto antico italian, de sorginte orientală, înrudit cu dantelele slovenă,
rusă, cipriotă, scoţiană, olandeză, daneză Hedebo şi norvegiană Hardanger ; Bargello (it.), point
de Hongrie (fr.) (Pl. VII/4)
19 filé (fr.), Buratto (it.), lacis (engl.)
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lănţişorul20(Pl. VI/10-12).
Punctele de broderie prin care se obţine decorul, de obicei după desen, cu contur
neregulat, sunt realizate pe fond de postav sau catifea de culoare închisă, cu fir
lucios de mătase (Pl. IX/1), prin aplicaţie de mărgele şi paiete (Pl. IX/3), sau prin
tehnica bouillon (Pl. IX/4).
Broderia mecanică, altfel spus alesăturile, este reprezentată prin
eşantioane provenind de la piese de costum feminin: cămăşi, catrinţe, oprege
creţe, încutate şi nevedite, toate figurând o etapă mai nouă în evoluţia costumului
feminin, ocazionată de dezvoltarea ţesăturilor mecanice din secolul al XIX-lea.
Sunt reprezentate alesătura pe rost21(Pl.IX/5-7), alesătura peste fire22 (Pl. IX/8-10),
alesătura cu speteaza23(Pl. X/6), alesăturile în cocleţi (Pl. X/1)24 şi nevediturile
(Pl. IX/11,12; Pl. X/3,5).25
Planşele dinAlbumul Dumitraşcu includ şi fragmente de broderii interesante
pentru cercetarea ornamenticii populare. Fie este vorba de secvenţe decorative
conţinând motive geometrice izolate (rombul, steluţa în 8 colţuri, ciutura, crucea,
roata, zăluţa, vârtelniţa, meandrul, etc.), fie acestea apar în registre succesive, fie
în reţea compactă, ele sunt destinate unor câmpuri decorative precis delimitate
în spaţiul pieselor de costum. Un număr mare de planşe conţin motive fitomorfe
(Pl. XI), de cele mai multe ori tratate geometrizant, sub forme diverse: lujer, vrej,
buchet, floare, etc. destinate de regulă compoziţiilor decorând perdele, ştergare,
perne. Apar frecvent motive mai vechi sau mai noi, unele cu intensă circulaţie
europeană, precum pomul vieţii, păsările, granata (rodia), coroana, laleaua, crinul,
garoafa (simbol al fecundităţii, brodată tradiţional pe piese de trusou), trandafirul,
narcisa, altele primite din aria broderiei liturgice prin intermediul modelelor
vehiculate în spaţiul urban (strugurele-fructul Eucharistiei, panseaua-simbolul
Sfintei Treimi). Deosebit de interesante sunt fragmentele cu decor antropomorf
( 2 personaje feminine cu umbrelă şi rochie malacov, Pl. XII/1), zoomorf (calul
înşeuat, Pl. XII/2), simbolic ( vasul cu flori, Pl. XII/5), destinate feţelor de pernă.
Fără a cunoaşte locul lor de provenienţă menţionăm analogiile acestora cu piese26
din alte zone ale Olteniei, dar degajând acelaşi „exotism oriental vehiculat prin
contactele cu lumea balcanică”27.
20 point de chainette (fr.), Kettenstich (germ.), chainstitch (engl.)
21Secoşan, E., op. cit., p. 103
22 Focşa, M., Wiener,R., Ţesături şi alesături, în vol. Mărginenii Sibiului, Bucureşti, 1985, p.
345-346
23 ibidem
24 Secoşan, E., op. cit., foto 52, p. 181.
25 Ibidem, p. 101
26 Feţe de pernă din colecţia Muzeului Pomiculturii şi Viticulturii Goleşti, provenind din
Drăgăneşti ,Olt (Pl. XII/3, 4, nr. inv. 1839/1415; 1837/1413 ) şi Stoeneşti, Vâlcea (Pl. XII/6, nr.
inv. 1820/1396 (cf. www.e-patrimoniu.ro)
27Petrescu, P., Imaginea omului în ţesăturile româneşti, în vol. Motive decorative celebre,
Bucureşti, 1971, p. 106
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Horia Bernea descoperise un nou „obiect”, de o complexitate copleşitoare:
omul tradiţional, descris şi analizat prin intermediul obiectelor care compun
lumea lui [..], gândit ca variantă a civilizaţiei medievale europene [..], modelat de
istoria locului, sfâşiat între est şi vest, nord şi sud, bântuit de nenumărate năvăliri,
aşezări, tupilări, osmoze şi influenţe. Profund creştin, format în prelungirea unor
culturi străvechi, legat organic de lumea mediteraneană, de civilizaţii care pot fi
urmărite din India până în Bretagne.28
Comunicarea noastră şi-a propus o scurtă prezentare a unui obiect valoros,
concretizând gestul rar al unui adevărat colecţionar, altminteri un „ţăran român
modelat de istoria locului..”
Într-o bună zi domnul Dumitraşcu se va hotărî poate să detalieze toate
datele de care dispune în legătură cu fiecare fragment de broderie şi atunci despre
Albumul său se va vorbi în termenii unui repertoriu de referinţă. Importanţa sa în
cunoaşterea şi dezvoltarea tradiţiilor culturale locale, contribuţia la o istorie încă
nescrisă a schimburilor şi o alta a vieţii cotidiene feminine sunt incontestabile.

28Bernea,M, Huluţă, C., Nicolau, I., Cîteva gînduri despre muzeu, cantităţi, materialitate şi
încrucişare. Dosar sentimental, Bucureşti, 2001, p. 21
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Locuinţele din câmpia Băileştilor la sfârşitul secolului
al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea
Irinel Cănureci
Casa este nucleul vieţii de familie, punctul central al activităţii gospodăreşti din
care porneşte drumul spre prosperitatea sau pauperitatea membrilor ce vieţuiesc
sub acoperişul acesteia. În acest sens, casa este generatoare de energii vitale,din
care cauză a intrat şi în numeroase expresii unde primeşte şi sensul de familie,
viaţă: „a avut casă bună cu el”, „i-a spart casa”, mirilor li se urează „casă de piatră”.
Aşadar, casa reprezintă nucleul de neclintit în scurgerea vremii, principal punct
de plecare al tuturor problemelor arhitectonice, iar, pe de altă parte, ingeniozitatea
organizării interiorului, constituie, în acest sens, expresia definitorie a modului de
viaţă, a mentalităţii unui popor şi a spiritualităţii acestuia.1
Element cultural fundamental, nucleu al gospodăriei şi spaţiu cu funcţii multiple
pentru satisfacerea nevoilor familiei atât în planul vieţii materiale, cât şi a celei
spirituale, locuinţa a reprezentat, în acelaşi timp, expresia concepţiei estetice a
ţăranului, evidentă în formele arhitecturii şi ale organizării interioare, în formele
arhitecturii şi ale organizării interiorului ţărănesc, în strânsă legătură cu valenţele
lor utilitare. În cazul termenului de „casă”, limba română nu a păstrat latinescul
domus, ca de altfel nici celelalte limbi romanice, cu excepţia dialectelor sarde2.
Cuvântul „casa” are încă din latina vulgară înţelesul de casă şi nu de colibă, dar,
la fel ca în multe alte limbi romanice, are înţelesul de încăpere sau cameră.3
Construindu-şi o casă, omul îşi creează o lume a sa şi o organizează pentru a
locui în ea. După ce casa a fost construită, totul capătă contur, iar sensul făuririi
zidurilor şi acoperişurilor casei se desăvârşeşte prin prezenţa altor obiecte
necesare:un pat pentru odihnă,o ladă pentru păstrarea hainelor,o masă şi scaune,
ţesături pentru aşternut şi învelit, corpuri pentru iluminat. Utilată cu atâtea obiecte
necesare activităţilor cotidiene, casa îşi îndeplineşte rolul său de adăpost, de loc
al concentrării diverselor ocupaţii, de spaţiu unde se plăsmuiesc originale creaţii,
un spaţiu de locuit şi regăsit4. Ţăranul român a reuşit proporţiile casei cu aceeaşi
siguranţă cu care albina reuşeşte în executarea alveolelor sale. Artele populare
a căror formaţie se pierde în adâncul preistoriei, gândite şi executate de un
1 Romulus Antonescu,Simbolica locuinţei ţărăneşti,în Ethnos,nr.4.Bucureşti,1994,p.88
2 I.Stan,Contribuţii la studiul terminologiei populare româneşti privind construcţia caseiîn
comparaţie cu celelalte limbi romanice,în Analele Universităţii din Timişoara,Seria Ştiinţe
Filologice,II,1964,p.141
3 Avram Sultana,Locuinţa rurală românească.Moşteniri şi factori de schimbare,Ed.Techno
Media,Sibiu,2004,p.17
4 Braudel Fernand,Structurile cotidianului,Ed.Meridiane,Bucureşti,1984,p.7
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număr incomensurabil de generaţii fac parte integrantă din chiar însuşirile rasei
nefiind supuse nici modelelor trecătoare, nici şcolilor intelectuale, nici măcar
civilizaţiilor superficiale, care trec peste ele fără a le schimba5. Casa locuitorilor
din Câmpia Băileştilor a răspuns, cel puţin în perioada studiată de către noi,
secolele XIX-XX-lea, cerinţelor de bază ale locuitorilor din acest pitoresc şi
diversificat areal istorico-geografico-etnografic: apărarea contra intemperiilor,
încălzirea, prepararea hranei, dormitul, păstrarea alimentelor şi a hainelor, este
totodată locul desfăşurării unor ocupaţii specifice şi al primirii oaspeţilor.
Toate aceste funcţii sunt cumulate de singura încăpere existentă la cel mai
vechi tip de locuinţă-casa monocelulară, considerată tip originar din care se
dezvoltă casa cu două încăperi, dezvoltată şi impusă şi de necesitatea extinderii
spaţiului de adăpostire al oamenilor, sub presiunea demografică internă a familiei
şi de cerinţele de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit. „În evoluţia sa, locuinţa a
fost întotdeauna dependentă de condiţiile istorice, sociale, de factori economici
şi geografici, ea fiind un rezultat direct al acţiunii conştiente a omului asupra
mediului înconjurător, definind în mare măsură gradul de evoluţie culturală a
comunităţii studiate.”6
Mediul geografic a avut înrâurire în alegerea locului pentru casă, a poziţiei
acesteia faţă de fenomenele naturale(direcţia vântului, a soarelui) şi faţă de punctele
cardinale, precum şi în utilizarea materialelor de construcţie. Factorul economic
a determinat în ultimă instanţă schimbări structurale şi funcţionale în întreg
ansamblul casei. Clima, posibilităţile de procurare a hranei sau a combustibilului
ori a materialelor de construcţie, calitatea şi cantitatea acestora,evoluţia tehnicilor
de construcţie,au fost alţi factori ce au determinat evoluţia spaţială şi funcţională
a locuinţei, care se înscrie şi în preocupările generale pe plan european de
lărgire a spaţiului pentru desfăşurarea activităţilor casnice. Şi, în acest context,
în spaţiul carpato-danubiano-pontic, se întâlnesc, atât tipologia caselor, cât şi în
construcţia şi amplasarea cuptoarelor, elemente apusene cu elemente răsăritene,
elemente nordice cu elemente mediteraneene.7 De la cele mai umile adăposturi
sau acareturi până la locuinţa ţărănească şi de la curţile şi conacele boiereşti până
la edificiile mănăstireşti cu edificat program arhitectural, toate construcţiile din
Oltenia poartă amprenta unui anumit stil.constatarea se impune pornind chiar
de la acel fundamental fapt de arhitectură care este înscrierea în peisaj, moment
esenţial în arta tuturor construcţiilor.
Studiile de-a lungul timpului asupra locuinţei ţărăneşti din Oltenia au scos la
iveală predominanţa în întreaga Oltenie a două tipuri de casă:
a) casa din regiunea câmpului;
b) casa din regiunea dealurilor sau de sub munte.
5 Cantacuzino G.M.,Izvoare şi popasuri,Ed.Eminescu,1977,p.155
6 Maier Octavian Radu,Elemente inedite privind cercetarea aşezărilor şi arhitecturii ţărăneşti în
vestul ţării,în R.E.F.,tomul 33,1981,p.318
7 Vlăduţiu Ion,Etnografia românească,Ed.Ştiinţifică.Bucureşti,1979.p.153
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Prima deosebire dintre aceste două tipuri de case o constituie chiar originea
acestora diferită.
Casa de la şes s-a dezvoltat din bordei. În jurul anului 1830, după Tratatul de la
Adrianopole(1829), în sudul şi mijlocul Olteniei nu exista aproape nici o locuinţă
ţărănească deasupra pământului. Plugarii locuiau atunci în imensa lor majoritate
în bordeie. Chiar şi bisericile şi conacele boiereşti erau în multe părţi în bordeie.
Existau sate întregi fără nici o singură casă propriu-zisă. Bordeiul reprezintă unul
din cele mai vechi tipuri de locuinţă pe care l-a cunoscut omenirea. Pe teritoriul
României este o relicvă comparabilă în importanţă cu străvechile tipuri de locuinţe
ale isihaştilor din Munţii Buzăului sau Dealurile Orheiului,cu vechile tipuri de
locuinţe ale troglodiţilor de pe Valea Loirei(ca şi de pretutindeni,începând din
Asia şi până în Peninsula Iberică), comparabilă cu locuinţele semiîngropate în
pământurile îngheţate ori sub zăpezile veşnice ale locuitorilor din ţinuturile nordice
(din Canada, trecând peste Peninsula Scandinavă şi până în Extremul Siberiei,
închizând cercul peste strâmtoarea Bering spre Yukon) din paleolitic până astăzi.8
Ar fi cu totul absurd a considera bordeiul drept cea mai arhaică formă de locuire
la români. Cât priveşte termenul ca atare,etnograful Ion Vlăduţiu afirma: „...
considerăm întemeiată opinia conform căreia termenul de bordei este impropriu
pentru a defini acest tip de locuinţă şi că noţiunea care exprimă, în modul cel mai
adecvat, conţinutul real al acestuia, este cea de locuinţă semiîngropată sau casă
îngropată.“
Bordeiul este:
o construcţie simplă(numită de obicei bordei, argea sau zomoniţă), în pământ,
adică semiîngropată, de plan circular sau rectangular, uni sau multicameral şi cu
gârlici, cunoscut din neolitic până azi;
prin bordei se mai înţelege şi o construcţie de mici dimensiuni, de plan
rectangular, la nivelul solului, cu una sau maximum două încăperi. O întâlnim
din neolitic până azi.
Bordeiul este descris de diferiţi autori în termeni diferiţi:
a).„Bordeiaş” - grajd pentru adăpostirea vitelor în satele din sudul Olteniei, cu
o singură încăpere9;
b).Bordei cenuşar-reprezentat de tipul de trecere de la bordeiul propriu-zis
la „casa deasupra”, adică un fel de „bordei la demisol”, construit din cărămidă
după acelaşi plan şi acoperit cu tablă10.
c).Covercă-tipul de locuinţă semiîngropată, în Oltenia, colibă rotundă (conică)
în jurul unei furci verticale. Un fel de adăpost construit deasupra unei gropi
circulare. Pământul scos din groapă era bătut în jurul lemnelor sau crengilor
8 NesterovTamara,Arhitectura locuinţelor de la Orheiul Vechi,în Revista de Etnografie,Chişină
u,2001,nr.1,p.174
9 Focşa,Gheorghe,Elemente decorative la bordeiele din sudul Regiunii Craiova,în
Etnos,nr.5,Bucureşti,2002
10 Ibidem,p.10

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

442
colibei, a mârtacilor(despicături). Peretele exterior al covercii era acoperit cu
frunze, ierburi, liane, trestie, buruieni, coajă de copac, toate legate între ele cu lut
sau brazde de pământ. Coverca avea o singură încăpere.Existau însă şi coverci
mai spaţioase, despărţite în două de un perete median numit „primez”.11
d).Damul-Aceasta era denumirea specială şi locală în Oltenia a grajduluibordei destinat a adăposti „biolii (adică bivolii)12.
e).Bordeiul de la vie-acest tip de construcţie este semnalat în Câmpia Română
sau Podişul Getic, în acest bordei de câmp adăpostindu-se vinul mai tot timpul
anului, acesta numindu-se şi pimniţă sau bordei-pimniţă13.
f).Bordeiul-cârciumă-întâlnit predominant în Câmpia Romanaţilor, şi nu
numai, aceste bordeie de mari dimensiuni, cu multe încăperi(uneori până la
5-6) şi unde încăperile mai mari erau folosite drept cârciumă14. Iată cum descria
etnograful N.Niţu acest bordei-cârciumă:
„Urmele unui bordei-cârciumă, de dimensiuni impresionante, construit în
marginea pădurii, au fost descoperite în anul 1964 pe valea Călmăţuiului de
Teleorman, la vest de vatra vechiului sat Balta-Lungă. Acest exemplar de locuinţă
tradiţională se compune dintr-o încăpere lungă de 20 m, folosită drept cârciumă
şi o a doua încăpere de aceeaşi lungime utilizată ca dormitor, dispunând de două
ieşiri în „inima pădurii”. Cele două încăperi comunicau între ele printr-un tunel
în care era construită o fântână. Acest bordei era cunoscut în secolul trecut sub
numele de cârciuma lui Petre sau Sălaşul Haiducilor,aici retrăgându-se unii
haiduci ai timpului, între care şi vestitul Iancu Jianu din Fălcoi. Se pare că această
construcţie specială a avut un rol strategic important pe linia sudică a ţării, în
apărarea drepturilor locuitorilor. Sătenii din Balta-Lungă s-au înrolat în oastea lui
Tudor Vladimirescu şi au mers la Bucureşti. După înfrângerea revoluţiei lui Tudor
Vladimirescu,drept represalii, satul a fost distrus de către turci şi cei mai mulţi
locuitori s-au mutat în satele vecine: Beciu, Crângeni, Băşeşti, Băcăleşti“15.
g).Bordeiul – moară. Etnografii Maria şi Vlad Bâtcă au făcut o descoperire
în Teleorman, de-a dreptul fenomenală pentru acest domeniu al etnografiei
româneşti. Este vorba de o moară cu manej ce funcţiona într-un bordei. Redăm
în continuare, descrierea făcută de autori cu detaliile înregistrate în anul 1983:
„În cercetările de teren în zona Teleorman am găsit la Stejaru părţi din instalaţia
unei mori cu manej, construită la jumătatea secolului al XIX-lea, montată întrun bordei căptuşit cu zid de cărămidă. Bordeiul avea două încăperi, dintre care
cea mai mare adăpostea mecanismul morii, iar cea mică, din faţă, în care se intra
printr-un gârlici cu scări de pământ şi praguri de lemn, servea drept adăpost pentru
11 Ibidem,p.12-15
12 Niţu,N.,Originea şi răspândirea geografică a bordeiului,în Arhivele Olteniei,Craiova,1992,n
r.7,p.154.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
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cerealele aduse la moară şi ca un loc de aşteptare pentru oameni. Terenul având o
uşoară pantă, unul dintre zidurile laterale,în care erau practicate ferestre de 25X25
cm, se ridica deasupra solului, zidul opus fiind complet îngropat. Bordeiul era
acoperit cu grinzi transversale de lemn, groase de 25 cm şi dispuse la o distanţă
de 80 cm, peste care veneau alte grinzi, longitudinale, dispuse una lângă alta,
lipite cu lut şi acoperite cu un rând de cărămizi. Peste acestea erau puse brazde de
pământ înierbat. Un pivot vertical din lemn străbătea acest planşeu, pătrunzând
excentric în încăperea morii, fiind mai apropiat de peretele fără ferestre. Acest
pivot avea fixat la capătul exterior mijlocul unei pârghii orizontale de tracţiune,
prevăzută la extremităţile sale cu atele pentru animale;la capătul opus, acest
ax motor avea fixată o roată mare, orizontală cu diametrul de aproape 2m. La
această roată măselată erau cuplate două „crânguri“, fixate la rândul lor la câte
un ax vertical receptor, care, preluând mişcarea accelerată, o transmiteau, prin
intermediul „pârpăriţelor“ pietrelor alergătoare ale morii de făină şi de mălai
dispuse simetric în dreapta şi în stânga axului motor. Spre sfârşitul secolului al
XIX-lea se instalează în comuna Stejaru trei mori mecanice cu aburi, dintre care
două în centru şi una în satul Socetu. Generalizarea în zonă a morilor cu aburi, de
mare randament, a dus la dispariţia treptată a morilor cu cai“16.
h).Biserici-bordei-În sudul Olteniei„ chiar şi bisericile au fost în trecut
tot bordeie de lemn sub pământ“17. Ion Ionescu de la Brad menţionează în sec.
alXIX-lea, în Câmpia Olteniei un număr de 11 biserici-bordei, iar C.S. Nicolăescu
– Plopşor găseşte tot aici 14 biserici-bordei(în 1940). Biserici-bordei erau apoi şi
în stânga Oltului18.
„Pentru unele dintre aceste biserici se dau detalii asupra materialului de
construcţie. Aşa de pildă, în satul Moldoveni, din Câmpia Romanaţilor, biserica
era pe jumătate în pământ, mârtăcită ca un bordei, acoperită cu pământ şi lipită tot
cu pământ, în satul Rudari biserica mai veche a fost construită din gard de nuiele,
pe urmă din lemn şi mai apoi din cărămidă,iar în satul Coveiu, biserica-bordei
avea tăvăneală, pereţii şi pardoseala din scânduri groase de lemn şi era acoperită
cu pământ“19.
Răzvan Theodorescu afirmă că ţărănimea română „...era nu mai puţin şi
autoarea unor foarte umile construcţii. Sunt cele de tipul bordeielor, cu străvechi
origini preistorice, dintre cele surprinse încă de etnografi în zona Castranova şi
care, în secolul alXVIII-lea, erau reproduse într-o hartă a Olteniei, datorată lui
Schwartz von Springfiels; uneori asemenea bordeie deveneau chiar lăcaşuri de
cult ale satului; bordeie-biserici din epoca modernă din Câmpia Dunării fiind
precedate de un exemplar precum cel ce va fi existat la Gârla în 1783, făcut
anume„ cu socoteală să aibă biserică“ şi pe care în februarie 1784 Mihai Vodă Şuţu
16 Bâtcă,Maria,Bâtcă,Vlad,Zona etnografică Teleorman,Bucureşti,1985,p.79-83
17 Focşa,Gh., op.cit.,p.5
18 Niţu,N.,op.cit.,p.154
19 Ibidem
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îi poruncea ispravnicului de Romanaţi să-l nimicească prin foc(multe bisericibordeie săpate în Oltenia dunăreană aveau să fie înlocuite în secolul trecut cu
biserici de zid)”.20
După această scurtă incursiune în diversitatea funcţională a unor spaţii
subterane, să ne întoarcem la subiectul de bază a preocupărilor noastre, în acest
început de capitol, şi anume bordeiul-locuinţă, pe care îl vom numi în continuare,
simplu: bordei.
Studiind bordeiele-locuinţă în plină epocă stalinistă, Gheorghe Focşa scria
în 1957 o frază tipică acelor ani: „Este locuinţa cea mai proastă, o bojdeucă,
o cocioabă, în pământ. În trecutul apropiat, bordeiul era adăpostul mizer al
săracului, în violent contrast cu palatele şi conacele boiereşti din sudul Regiunii
Craiova“.21 Evident, Focşa fusese obligat să scrie aşa.
Dar, despre bordeiele–locuinţă există o bogată literatură de specialitate, fără
să se fi ajuns însă la un veritabil consens între etnografi, arheologi, sociologi etc.
Iată câteva referinţe succinte la această temă:
• Bordeiul „a fost cunoscut şi utilizat de foarte multe popoare din lumea veche
şi, ca urmare, nu este caracteristic numai unui grup etnic“22.
•Bordeiul este „tipul genetic primar de locuinţă umană apărut şi perpetuat nu
numai în anumite unităţi geografice din România, dar şi în numeroase alte ţări din
Europa şi alte continente“23.
•„...frigul, lipsa de lemne şi temerea unei urgii invazionare“ sunt cauzele care
au generat apariţia bordeiului în Câmpia Danubiană spune B.P.Hasdeu24.
•„...nevoia şi materialul de construcţie“ au dus la apariţia bordeiului, zice
C.S.Nicolăescu-Plopşor25, lipsa lemnului în câmpie fiind după el cauza principală
a apariţiei acestui tip de locuinţă26;
•Bordei, argea, gard, ţarc sunt cuvinte autohtone27;
•Bordeiul este o locuinţă perfect adaptată la condiţiile de mediu28.
În secolul al XVIIII-lea raguzanul Ştefan Raicevich vorbea despre existenţa
bordeielor în termenii următori: „De departe nu se observă decât fumul care iese
din vatră şi din apropiere acoperişul care este ridicat de la pământ şi format din
prăjini acoperite cu pământ, în aşa fel încât iarba creşte deasupra“29.
20 Theodorescu,R.,Civilizaţia românilor între medieval şi modern.Orizontul imaginii(15501800),vol.II,Bucureşti,Ed.Meridiane,1987,p.210
21 Focşa,Gh.,op.cit.,p.3
22 Niţu,N.,op.cit.,p.151
23 Ibidem,p.152
24 Hasdeu,B.P.,Istoria critică a românilor,vol.I,p.236,apud:N.Niţu,op. Cit.,p.152
25 Nicolăescu-Plopşor,C.S.,Bordeiul în Oltenia.Schiţă antropogeografică,în „Buletinul Societăţii
regale române de geografie“tom XII,Bucureşti,1922,p.119-120
26 Ibidem,Niţu,n., op.cit., p.152
27 Vlăduţiu,I., Etnografia românească,Cluj-Napoca,1978,p.81
28 Butură,V.,Etnografia românească,Cluj-Napoca,1978,p.81
29 Raicevich,St.,Osservazionistorichenaturali e politiche intorno la Valachia e Moldavia,Napoli
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În anul 1968 etnograful N.Niţu nota: „...am întâlnit un cătun de rudari,
format din bordeie rudimentare, situat într-un golf de pădure din lunca Dunării,
lângă satul Ghidici, care de la distanţă apărea ca un relief dens ondulat acoperit
de o vegetaţie bogată şi numai foarte de aproape, se observau uşile de la intrare
şi coşurile pe unde ieşea fumul“30.
Apariţia şi dezvoltarea bordeiului, în regiunile de câmpie şi chiar în
ţinuturile deluroase, într-un număr apreciabil, pot fi puse, mai degrabă, pe seama
substratului friabil(argilos-marnos) care înlesnea săparea gropii bordeiului şi
asigura materialul de învelitoare, pe seama adaptării lui cu condiţiile de climă,
mai ales în regiunile de stepă, unde pe lângă multele lui inconveniente, bordeiul
prezenta totuşi avantajul că era răcoros în timpul verilor toride şi se încălzea
mai uşor, menţinând căldura, în timpul iernii, pe seama unor condiţii istorice
neprielnice(bordeiele, ca şi aşezările pe care le formau se fereau de drumurile
principale) puteau fi mai uşor refăcute decât casele, spre exemplu şi nu în ultimul
rând pe seama condiţiilor social-economice. Că bordeiele, încă din perioada dacoromană erau construite în locuri retrase, bine adăpostite de dealuri, vizibile doar
din apropiere, o dovedesc şi descoperirile arheologice “31.
Aşadar, bordeiul, ca locuinţă cu o evoluţie multimilenară pe teritoriul ţării
noastre, perfect adaptat la condiţiile geografice, economico-sociale şi istorice,
cu trăsături caracteristice care îl deosebesc evident de locuinţele adâncite în
pământ din alte părţi ale planetei, se constituie ca un element de cultură materială
autohton care dovedeşte continuitatea de milenii a poporului român în spaţiul
carpato-danubiano-pontic“32. Bordeiul era cunoscut şi de către populaţiile
turceşti şi tătăreşti din Dobrogea,ca şi în aşezările ţigăneşti33. Bordeiul este un
tip ahitectural fundamental prezent la numeroase grupuri etnice de pe cuprinsul
întregii planete34.
Bordeiul „...prin însuşirile sale de locuinţă trainică, adâncită în pământ,
raspunde foarte bine nevoilor omului de a se feri de excesele termice din unele
regiuni. Chiar în ţara noastră se poate lesne observa că bordeiul s-a dezvoltat
şi menţinut într-un număr foarte mare de exemplare în acele regiuni unde se
înregistrează cele mai mari amplitudini termice. În acest sens, nu ar fi lipsită de
interes o cercetare a dezvoltării bordeiului în raport de zonele fito-pedo-climatice
ale globului, care ar pune şi mai clar în lumină, posibilităţile populaţiilor sedentare
de adaptare la condiţiile de mediu....“
Bordeiul se poate defini ca unul dintre cele mai vechi tipuri de locuinţă
,1768,p.228,apud:Niţu,N.,op.cit.,p.152
30 Niţu,n.,op.cit.,p.152
31 Ibidem,p.152-153.
32 Ibidem,p.155
33 Florescu,F.B.,Petrescu,P.,Arta populară românească,Bucureşti,Ed.Academiei,1969,p.60,Foc
şa,Gh.,0p. Cit.,p.5
34 Niţu,n.,op.cit.,p.156
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umană săpată în pământ şi acoperită cu pământ, stuf, paie, coceni etc., fără ca
acoperişul acestuia să se sprijine pe nivelul de călcare al solului35.
Prezenţa bordeiului din cele mai vechi timpuri,pe zone întinse de pe
planeta noastră, la diferite grupuri etnice, ne arată că acesta reprezintă unul
din tipurile fundamentale de locuinţă umană de străveche existenţă. Totodată,
persistenţa bordeiului nu numai ca locuinţă umană, dar şi sub forma unor lăcaşuri
de cult, unităţi de interes public, cum erau cârciumile, adăposturile pentru
animale, depozite alimentare sau construcţii cu rol strategic, mai cu seamă în
regiunile de câmpie din ţara noastră, dovedeşte fără putinţă de tăgadă că locuitorii
acestor ţinuturi româneşti, nu numai că au cunoscut această formă de arhitectură
generală primitivă, dar au dezvoltat-o şi diversificat-o atât în plan constructiv, cât
şi artistic, atribuindu-i trăsături specifice care o diferenţiază net de construcţiile
similare prezente în alte părţi ale planetei.Mai mult decât atât, reputaţi specialişti
în filologie au demonstrat că termenul de bordei este o moştenire din limba getodacilor, este deci un cuvânt autohton. El apare sub diferite forme la bulgari, sârbi,
unguri, ruteni, reprezentând un împrumut de la români36.
Etnograful N.Niţu refuză a accepta termenul de arhitectură subterană,
ca şi termenul folosit de Gh.Focşa - subterrana casa - pe motiv că ar creea
grave confuzii, că ar lega bordeiul de locuinţele troglodiţilor, etc. El are însă
dreptate, când afirmă că bordeiul nu este în nici un caz o locuinţă rudimentară37.
Dimpotrivă!
Arheologii au descoperit la Alba-Iulia urmele unei case semiîngropate
din secolul alXVIII-lea distrusă de un incendiu la 1658. Era, deci, casă-bordei cu
pereţii din piatră de râu şi sfărâmături de cărămizi şi ţigle(provenite din ruinele
romane ale aşezării). Avea pardoseală de lut amestecat cu pleavă. Învelitoarea
era din paie, stuf sau papură. Din casă nu lipsea însă soba din cahle smălţuite,
ceea ce denotă un oarecare confort38. Pe o hartă a Olteniei„ întocmită sub
stăpânirea austriacă la 1724, este ilustrată imaginea unui bordei sub care scrie:
casa valahica”39.
„Este evident că în trecut aria lor de răspândire era cu mult mai mare.
Încă din prima jumătate a sec. alXIX-lea, Ion Codru Drăguşanu găsea la Călăraşii
Vechi numai bordeie, care, deşi erau înlăuntru lipite ca oala şi înzestrate cu mobile
solide, tot făceau o impresie stranie. La 1778 şi la 1836-1838, călătorii străini
remarcau prezenţa bordeielor până şi în oraşele mari ale Olteniei. Urmele lor mai
persistă încă şi astăzi în mahalaua Bold din oraşul Caracal, unde am înregistrat
14 exemplare40.
35 Ibidem,p.157
36 Ibidem,p.155
37 Ibidem,p.156
38 Sebestyen,Gh.,O pagină din istoria arhitecturi României.Renaşterea,Bucureşti,1987,p.25-26
39 Focşa,Gh.,op.cit.,p.156
40 Ibidem,p.5
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Ultimele bordeie-locuinţă din Oltenia au dispărut în anii ’70. Cu atât mai
valoroase sunt însemnările făcute de ultimul cercetător etnograf din România la
faţa locului. Redăm în cele ce urmează, în extenso, consideraţiile edite ale lui
Gh.Focşa:
„Perpetuarea bordeielor se explică şi prin adaptarea lor la condiţiile aspre
ale climei din stepă cu mari variaţii de temperatură de la iarnă la vară. Bordeiele
au, după aserţiunile localnicilor, unele însuşiri specifice: ele sunt călduroase iarna
şi răcoroase vara. Ele sunt apoi locuinţe propice pentru ascunderea populaţiei din
calea năvălitorilor. Puterea tradiţiei şi un nivel redus al cunoştinţelor tehnice şi
arhitectonice, ca şi al culturii în general, au avut şi ele un rol în dăinuirea acestui
tip de locuinţă...“41.
„...se constată că în sudul Olteniei, în plăşile Balta-Jiul de Jos şi BaltaOltul de Jos, numărul acestui fel de locuinţe ajunge până la 90%, iar în regiunile
de deal şi de munte ele se răresc până sub 1%. Către sfârşitul veacului al XIX-lea,
C. Locusteanu număra în plasa Balta-Oltul de Jos, lângă Dunăre, la 40 de comune
cu 62505 locuitori, un număr total de 11148 bordeie în pământ, folosite drept
«case de locuit» şi numai 1757 «case deasupra». În plasa Olteţul-Oltul de Sus,
spre nordul judeţului, acelaţi autor indică la 47 de comune cu 54961 locuitori,
11926 de case şi 1040 bordeie“42.
În anul 1949 în plasa Dioşti( din fostul judeţ Romanaţi) existau un număr
de 83 bordeie înregistrate oficial. Dar, în acelaşi an Gheorghe Focşa a găsit în
localitate un număr de 120 de bordeie, de unde se poate trage concluzia că nu
întotdeauna statisticile oficiale trebuie luate şi interpretate cu toată obiectivitatea,
fără consultarea şi altor surse de informaţii scrise sau orale.
„Pe când în nordul regiunii Craiova bordeiele au rămas permanent la
această înfăţişare mizeră, în sud, către câmpie, unde ele au fost multe veacuri
locuinţe de caracter general, s-au dezvoltat în forme superioare cu 3, 4, 5 şi chiar
6 încăperi, având camerele de 4:4, 4:5:5 m, în construcţii cu bogate manifestări
artistice. Bordeiele din raionul Caracal de exemplu, sunt construcţii cu pereţii
încheiaţi din bârne masive de stejar sculptate, exemplare târzii care arată cel mai
înalt grad al evoluţiei istorice şi artistice a acestui tip de locuinţă subterană“.
Tipurile arhitectonice sunt variate. După numărul încăperilor componente,
ele pot fi de 6 tipuri distincte, având una până la 6 camere deosebite, cu funcţiuni
diferite. Dimensiunile construcţiilor, calitatea materialelor, bogăţia obiectelor
şi amploarea manifestărilor artistice diferă după starea materială a locuinţelor,
diferenţiind categoriile sociale:
« Cine crezi că făcea bordeie cumsecade? Oamenii avuţi!».
Mărturiile localnicilor pun în relief şi evoluţia acestui tip de locuinţă, mai
ales în utimul secol, remarcând succesiunea mai multor tipuri de bordeie în
decursul vieţii aceluiaşi om: -« Când eram copil erau bordeie de-a rândul. Erau
41 Ibidem,p.5
42 Ibidem
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mici, proaste». -«Se făceau înainte bordeie cu măgăreaţă, cu capră ca o covercă.
Bordei ca de vite!» «Sărea cu calul călare peste ele!... astea s-au făcut încoace.
S-au schimbat 2-3 modele de bordeie».
Cele mai frecvente au fost bordeiele cu 3 şi 4 încăperi sub nivelul
pământului, cu 3 sau cu 4 gropi: tindă(gârlici) 3x5m, la foc (ogeac, cunie), 3x4 m
sau 4x4m, sobă(camera de locuit),, 4x4m şi celar(cămară), 3x4m. În unele cazuri
bordeiele s-au construit unul lângă altul pentru doi fraţi sau două familii înrudite.
În alte cazuri, camera cu focul, cunia sau ogeacul are două vetre şi două hornuri,
pentru bucătăria comună a două familii înrudite43.
„Ca tip specific de locuinţă, bordeiul apare ca un important document
istorico-etnografic. Prezenţa lui în îndepărtatele timpuri ale istoriei trecute,
împletită permanent cu istoria celor mai vechi aşezări omeneşti din această
regiune, este indicată şi astăzi în numeroase expresii toponimice: «la bordeiele
dacilor», «uliţa bordeielor», etc. În unele locuri au existat bordeie de origine mai
recentă, ascunse sub poala pâlcurilor de pădure şi răspunzând nevoilor de adăpost
în timpul năvălirilor sau al cotropirilor duşmane şi mai ales al împilărilor turceşti.
Dovada incontestabilă a existenţei lor permanente o constituie însă exemplarele
de bordeie pe care cercetătorii le găsesc încă astăzi în diferite sate din regiune.
Cauza principală a perpetuării acestor tipuri ancestrale de locuinţe până în zilele
noastre, stă în condiţia materială specifică orânduirilor pe clase, în relaţiile de
producţie sclavagiste, feudale şi capitaliste sub care oamenii săraci au fost nevoiţi
să-şi improvizeze locuinţe primitive44.
Bordeiele din sudul Olteniei erau uneori construcţii impresionante cu 2
până la 6 încăperi, fiecare din ele având camere de câte 4x4m, pereţii groşi din
bârne masive de gorun, stejar sau gârniţă. Încăperile purtau denumiri precise:
gârliciul(la intrare) sau tinda, ogeacul( camera cu vatra focului), soba(camera de
locuit şi de lucru casnic), celarul( cămara).
De la bordeiul monocelular s-a trecut la cel pluricelular. Prima şi cea mai
importantă încăpere este aceea cu vatra focului. Ea se numeşte diferit de la sat
la sat: ogeac, cunie, la vatră, la foc.Aici se prepara mâncarea, se cocea pâinea
la ţest, pe vatra dinainte încălzită.Indiferent de numărul încăperilor, întotdeauna
„bucătăria“ se afla la mijloc, în faţă.A doua încăpere se numea sobă, era cameră
de locuit, de lucru totodată şi de dormit.
A urmat cu timpul a treia încăpere (mai ales în cercul familiilor cu
mulţi copii), cu funcţie similară sobei.Urmează a patra încăpere, întotdeauna pe
peretele nordic al bordeiului şi care se cheamă celar iar în alte sate chiţiboaică.
Aceasta era cameră de alimente, băuturi, obiecte de uz casnic. La toate bordeiele
nu lipsea gârliciul, săpat cu pantă oblică, în 2-3 trepte de lemn sau numai în
pantă. Gârliciul era spaţiu de trecere între exterior şi interior. Avea deci, funcţie
similară cerdacului, foişorului, pridvorului sau prispei de la casa de suprafaţă.
43 Ibidem,p.14
44 Focşa,Gh.,op. cit.,p.5
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Desigur, o familie îşi făcea bordei pentru sine, dar şi pentru copiii
care urmau a se căsători în vatra aceleiaşi gospodării.Starea economică a familiei
era determinantă, alături de uşurinţa sau greutatea procurării materialului de
construcţie de bază, adică a lemnului.Nu lipsită de importanţă era experienţa în
lucru a meşterului constructor, ca şi calitatea uneltelor.
Dacă lemnul din pereţi (adică mârtacii) era gros, dacă grinzile erau groase
şi din lemn de esenţă tare (gorun, stejar, cer, gârniţă, salcâm, carpen), dacă paiele
erau schimbate împreună cu lutul(ce trebuia bătătorit din nou) măcar la 7-8 ani,
evident şi viaţa construcţiei se prelungea.
Erau bordeie ca aveau o viaţă de două secole. De multe ori erau vândute
şi mutate dintr-un loc în altul. Ţăranii mai bogaţi le vindeau celor mai săraci,
care le reclădeau pe un alt amplasament.În ceea ce priveşte pereţii şi acoperişul
bordeiului, redăm mai jos, în descrierea lui Gh. Focşa modul de construcţie al
acestor elemente esenţiale ale arhitecturii bordeiului:
„În exterior, peste mârtacii oblici ai acoperişului, se aşează un strat de
stuf şi apoi un strat gros de paie, de la margini, de la nivelul pământului în sus
spre coama mediană, corespunzătoare celor două grinzi aşezate în unghi drept în
lungul construcţiei şi peste tinda de la intrare. Deasupra se ridică în aceiaşi ordine
pământul scos din groapă, care se aşează cu grijă peste stratul de paie, presat sub
greutatea pământului, acesta se reînnoieşte, «se învolbeşte» şi creşte periodic,
tot la 5-6 ani, ajungând cu vremea la dimensiuni impresionante. Pe acoperişul
bordeiului cresc buruieni, fire de grâu şi cânepă, se întind vreji de dovleci, pe sub
care îşi fac păsările cuib şi câinii culcuş.De la oarecare distanţă, bordeiul apare
ca o movilă de pământ neregulată, în forme diferite după planul construcţiei, pe
care-l reproduce cu mai puţină exactitate în afară, cu cât are mai multe încăperi
înlăuntru.
Prin săpătura în pantă repede a tinzii coborâm la 1,50m adâncime în
groapa cu pereţii verticali, din care s-au scos până la 100 m³ de pământ.Prin
«tindă» intrăm «la foc», în dreapta se află «soba» sau camera de locuit, în stânga
«celarul» sau cămara.Cei doi pereţi de formă pentagonală din capetele bordeiului,
ca şi cei doi «primezi» care separă ogeacul de sobă şi de celar, în aceeaşi formă
sunt,la bordeiele mai recente, construiţi din cărămidă. În trecutul îndepărtat ei
se făceau din împletitură de nuiele lipită cu baligă şi lut. În mijlocul acestor
pereţi sunt fixate 4 furci de stejar, care ajung până la 4m înălţime şi 50/70cm
grosime. Între braţele superioare ale furcilor sunt aşezate 4 «tălpi», «amnare»,
sau «birlice», bucăţi de stejar cioplite şi încrestate în diferite forme şi întotdeauna
cu dăltuiri ornamentale. Ele au 60-120 cm lungime şi 20-40 cm grosime. Acestea
măresc puterea de rezistenţă a furcilor susţinând grinda principală, lungă de 1012 m, cu 40/40cm grosime, aşezată orizontal pe linia mediană a clădirii, pentru
a susţine acoperişul. Sub marginea superioară a gropii către pereţii laterali sunt
fixaţi orizontal şi pe lat unul sub altul doi «răzlogi» sau «cosorobi», susţinuţi pe
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«furculiţe» înfipte în pământ. Lăţimea lor ajunge până la 80 cm. Între furculiţe,
sprijinite cu capătul de sus în jghiabul sau «slaiul» tăiat în marginea inferioară a
«cosorobului» de jos, sunt rânduite vertical, una lângă alta, blăni groase de stejar,
«pidvoarele», care căptuşesc cu lemn faţa interioară a pereţilor laterali, asemeni
lambriurilor din arhitectura modernă.În unele cazuri mai recente, pereţii groapei
sunt mai întâi izolaţi cu zid de cărămidă şi apoi «pidvoriţi» cu lemn. «Se platoşează
pe cărămidă!». Grinda mediană, lungă cât construcţia, şi cea aşezată în unghi
drept pe tindă, susţin «mârtacii» acoperişului. Aceştia sunt jumătăţi spintecate
din trunchiuri masive de stejar, aşezaţi oblic pe două şiruri cu partea rotundă, «cu
spinarea» în afară şi cu faţa netedă, cioplită, înnăuntru. Capetele lor de sus cad liber
pe grindă, cele de jos se sprijină pe cosorobi prin cuie de lemn numite «măsele».
Capetele proeminente ale acestor „măsele”, cioplite în forme prismatice cu feţe
oblice regulate, constituie elemente decorative originale în interior. Bârnele de
stejar, de 40-100 cm lăţime, tăiate din arbori seculari, alcătuiesc uneori până la
25 de tone de lemn într-un singur bordei. Ele îşi păstrează culoarea naturală a
lemnului de stejar învechit, cafeniu închis sau negru de fum“45.
O dată cu repararea unora, proprietarii înlocuiau lemnul putred cu altul nou, sau
o parte ori peretele întreg de lemn se înlocuia cu cărămidă arsă, mai ales la gârlici
sau tindă. Din materialul lemnos al multor bordeie s-au făcut adesea şi construcţii
de suprafaţă. În multe sate din sudul Olteniei primele case de suprafaţă au apărut
la sfârşitul secoluluial-XIX-lea46. La Castranova, cele dintâi case deasupra s-au
construit în 1909, când erau în sat circa 500 bordeie47.
Dintre încăperile bordeiului, cea mai recentă este «tinda» sau gârliciul, ca o
apărătoare împotriva apelor din ploi şi zăpezi la intrarea locuinţei. Este o cameră
de trecere, lipsită de uşă, în care lumina pătrunde liberă prin deschiderea de la
intrare. În unele cazuri tinda are la faţă două portiţe făcute din gratii sau din
ostreţe, care acoperă intrarea de la nivelul pământului în sus până la jumătate
şi împiedică pătrunderea animalelor înnăuntru. Tinda este folosită şi pentru
adăpostit uneltele de muncă.
Pe cuie de lemn sunt agăţate unelte metalice sau de lemn, iar pe poliţa de
deasupra uşii, obiecte mărunte. În tindă se află uneori «hambarul», o ladă mare
cu cereale şi întotdeauna sania acoperită cu scânduri, rogojini şi ţoale, folosite ca
pat de dormit în aer liber, în sezonul de vară.
Încăperea originară este « groapa cu focul», numită «la foc», «ogeac sau
ogeag» şi mai recent «cunie». Uşa ogeacului este construită din două blăni de
stejar groase de 10-15 cm, are închizătoare şi lanţ din fier forjat, zăvor din lemn
de stejar. Ogeacul nu are ferestre.Încăperea primeşte puţină lumină prin hornul
larg deschis deasupra vetrei situată în fundul gropii, în colţul opus intrării48. În
45 Ibidem,p.14-15
46 Ibidem,p.10
47 Ibidem,p.14-15
48 Ibidem,p.15
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sobă, erau întotdeauna două paturi „de pământ cruţat“ care se numeau brăgaie.
Ca în satul Orlea49, unde pe stratul de pământ se puneau rogojini, saltele cu paie,
ţoluri, piei, blănuri de animale etc. Alteori paturile, de lemn, aveau picioarele
fixate în pământ.
„În spaţiul central deasupra intrării avem un element decorativ de primă
importanţă:soarele, ochiul, crucea etc. Acestea constituie punctul sau axul de
simetrie la care sunt raportate celelalte elemente ale compoziţiei. De o parte şi
de alta sunt orânduite, la distanţe egale, elemente, grupe, sau unităţi decorative
complexe şi asemănătoare, reprezentând: roate, stele, cruci, colaci, glastre cu
flori, ochi în formă romboidală, măşti umane etc.
Cele două cadre decorative ale intrărilor de la tindă şi ogeac se proiectează în
adâncime pe două planuri diferite şi se completează reciproc într-un ansamblu
armonios, decorativ şi plăcut“50. Bordeiul lui Tudor Vasile Radu din Amăreştii de
Jos, desfăcut în 1934, iar materialul său lemnos din stejar vândut pentru mobilă,
avea pereţii interiori împodobiţi cu chipuri de oameni, animale şi de păsări, cu
imagini biblice ca Maica Domnului cu Iisus etc. «Un tablou era făcut peste 4-5
mârtaci: un cioban cu oile, un copac, păsări... şi era scris în litere chirilice»51.
În ciuda aparenţelor, bordeiul era una din cele mai sănătoase locuinţe pe care
omul o putea avea. Bordeiul era permanent bine întreţinut de femei, cu vetrele
muruite des, cu mobila spălată din vreme în vreme, cu gârliciul înflorat cu muşcate
şi alte flori în glastre. Văruitul interiorului se făcea de regulă în preajma marilor
sărbători a Crăciunului, a Paştelor, dar uneori şi de Sf. Maria. La bordeiele cu
pardoseala din cărămizi arse, acestea erau spălate periodic cu leşie şi apă caldă,
femeile culegeau „iarbă de liberci”, pe care o puneau în bucătărie în bucătărie sau
celar astfel încât „nu mai vedeai libercă sau greier câţiva ani de-a rândul”. Şi nici
alte insecte52.
Conturarea principalelor modele de locuinţe săteşti autohtone, şi în cazul
arealului nostru respectă acelaşi tipic întâlnit la nivelul întregii ţări, caracterizate
de generalizarea cunoştinţelor privind tehnologia şi structurile constructive,
fenomen subliniat, în principal, de modelele de locuinţe săteşti, determinate în
primul rând de către condiţiilr geo-climatice ale principalelor forme de relief din
ţara noastră şi de către disponibilităţile locale de aprovizionare cu materiale de
construcţie53. Specific zonelor de câmpie cu posibilităţi limitate de procurare a
combustibilului şi a materialelor de construcţie este modelul de locuinţă prezentat
exemplar de autori precum Gheorghe Focşa, Ioan Godea, Niţu Nicolae, Vlad şi
Maria Bâtcă, etc. şi anume modelul de locuinţă îngropată-bordeiul,cu prezenţă
confirmată, după cum am văzut, arheologic şi în etapele anterioare.
49 Niţu,N.,op.cit., p.21
50 Bălăianu,Mihai,Dioştii.Pagini de istorie,Bucureşti,1998,p.307
51 Focşa,Gh.,op.cit.,p.21
52 Ibidem,p.21
53 Godea, Ioan,Arhitectura subterană,Timişoara, Editura de Vest,p.79
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Reputatul arheolog şi cercetător, Eugenia Zaharia conchidea spunând: „În ceea
ce priveşte bordeiul ca formă de locuinţă, nu se poate face nici o consideraţie,
deoarece el se cunoaşte din neolitic şi până în zilele noastre la foarte multe
popoare, nefiind caracteristic unui grup etnic, ci doar o rezolvare a unei probleme
economice, istorice sau, de multe ori, chiar climatice”54.
Tipul de locuinţă îngropată, asigurând o izolare termică şi eoliană superioară
locuinţelor de suprafaţă, implicând în consecinţă un consum redus de combustibil,
este adecvat zonelor cu posibilităţile limitate de procurare a unor materiale de
construcţie (piatra, lemnul, etc).Din aceste motive, bordeiul devine locuinţa
preponderentă în zonele de câmpie.
Structura de rezistenţă a acestui tip de locuinţă păstrează de regulă principiul
constructiv specific edificiilor cu elemente portante verticale(stâlpii de la colţurile
şi laturile clădirii) încastrate în sol, principiu atestat încă din neolitic, după cum am
văzut, dar, la realizarea pereţilor şi a şarpantei, sunt utilizate procedee tehnologice
de prelucrare a lemnului (ecarisare, plătuire, nutuire etc.) atestate încă din etapa
anterioară. Astfel, pereţii sunt construiţi din dulapi de stejar ecarisaţi, dispuşi
orizontal şi fixaţi în nuturile executate special în stâlpii de la colţurile şi mijlocul
laturilor. Şarpanta în două ape se sprijină lateral pe cosoroabele dispuse la partea
superioară a pereţilor longitudinali, iar median pe o grindă de coamă susţinută de
şirul stâlpilor centrali. Versanţi şarpantei erau realizaţi din trunchiuri sprijinite pe
coamă şi cosoroabe, dispuse unul lângă altul pe linia de cea mai mare pantă. Peste
acestea se aşezau paie, trestie, stuf, şovar şi apoi un strat gros de pământ.
Clădirea prezintă o planimetrie complexă, având două încăperi şi un gârlici
de acces acoperit. Prima încăpere în legătură directă cu intrarea servea pentru
prepararea hranei şi totodată, cum am văzut, ca loc al activităţilor casnice
zilnice,iar cea de-a doua încăpere, separată de prima printr-un perete(primez),
prevazută cu sobă şi laviţă, era cu precădere loc pentru odihnă.
Acest tip de locuinţă sătească, cu caracteristici exprimând adaptarea la condiţiile
geo-climatice, implică procedeele tehnologice şi uneltele specializate adecvate,
dovedind nivelul ridicat al cunoştinţelor constructive, precum şi generalizarea
lor la întregul repertoriu al modelelor clădirilor de locuit, specifice evului mediu
românesc şi apoi epocilor ce urmează.
Ar fi cu totul absurd a considera bordeiul drept cea mai arhaică formă de locuire
la români.Cât priveşte termenul ca atare, etnograful Ion Vlăduţiu afirma: „...
considerăm întemeiată opinia conform căreia termenul de bordei este impropriu
pentru a defini acest tip de locuinţă şi că noţiunea care exprimă, în modul cel mai
adecvat, conţinutul real al acestuia, este cea de locuinţă semi îngropată sau casă
îngropată”55.
Nu este de mirare că diverşi autori au înţeles termenul de bordei în chip
diferit. Întotdeauna a fost săpat în pământ, sub orizontala solului(dar putea fi şi
semiîngropat), de plan rectangular sau circular, uni sau multicameral, cu gârlici.
54 Ibidem,p.37
55 Ibidem, p.37 apud.Vlăduţiu, Ion,Etnografia românească,Bucureşti, Ed. Meridiane,1973

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

453
Aceasta era imaginea bordeiului din neolitic şi până în jurul anului 1900. Şi tot
din neolitic şi până în vremurile moderne prin bordei se mai putea înţelege şi o
construcţie de mici dimensiuni, de plan rectangular, la nivelul solului, cu una sau
maximum două încăperi. Nu este de mirare că diverşi autori au înţeles termenul
bordei în chip diferit56. Bordeiul a reprezentat totuşi o locuinţă strategică, la
românii, nu pentru că oamenilor nu le-ar fi plăcut confortul sau că erau leneşi,
aceştia locuiau în bordeie pentru că erau mai greu de observat de către atacatori,
popoare migratoare, care vreme de un mileniu au măturat teritoriul românesc
carpato-danubiano-pontic. Dacă totuşi erau descoperite, satele alcătuite din
bordeie, fiind distruse, incendiate sau dărâmate, acestea erau mult mai uşor de
refăcut decât o casă. Bordeiele rămân aşadar fie locuinţe permanente, fie numai
pentru anumite ocazii, în caz de atacuri, ca loc de refugiu în acelaşi timp fiind
şi adăposturi pentru animale ori depozite de provizii. Acest tip de locuinţă,
bordeiul, nu putea fi numit gospodărie, care avea să apară mai târziu, odată cu
încetarea jafurilor migratorilor de pretutindeni. Începutul secolului al-XIX-lea
găsea majoritatea locuitorilor din arealul Câmpiei Băileştilor ca locuitorii în
bordeie, bordeie care erau atunci îngropate sau semiîngropate în pământ. Trebuie
menţionat faptul că, indiscutabil, la români, bordeiul a fost o locuinţă strategică,
locuitorii preferând această formă de locuinţă rudimentară, în cele mai multe
cazuri în detrimentul casei de suprafaţă nu pentru că erau înapoiaţi ori ca nu lear fi plăcut confortul, ei preferau bordeiul pentru că acesta era greu de observat
de către atacatori, fie ei popoare migratoare, care vreme de peste un mileniu s-au
perindat pe teritoriul României. Dacă totuşi, satele erau descoperite de aceştia şi
distruse în mare parte, bordeiul era mai uşor de refăcut decât o casă de suprafaţă
spre exemplu.57 Dealtfel, bieţii români nici nu ar fi putut să-şi construiască o
casă între două jafuri sau cotropiri vremelnice, atât de dese erau incursiunile
cotropitorilor jefuitori în marea lor majoritate.Pe lângă faptul că era o locuinţă
strategică faţă de invadatori, bordeiul era adaptat şi ca formă de rezistenţă faţă de
regimul de dominaţie impus de către domnie sau de către proprietarii de moşii58.
La începutul secolului al XIX-lea, moşia şi satul Băileşti se aflau în stăpânirea
marelui dvornic Barbu Ştyrbei. Satul prezenta aspectul unei localităţi tipic de
câmpie, alcătuit în cea mai mare parte a sa din bordeie aşezate pe valea lui
Traiki, aproape de dealul Ţurţan. Bordeiele erau grupate câte 10-20 la un loc,
după neamuri: neamul Ciochieştilor, neamul Colăneştilor, neamul Pădurenilor, al
Firţuleştilor, etc.În acea veche vatră, singur moş Ignat Şchiopu avea o casă din
nuiele împletite şi lipite cu lut unde găzduia zapcii sau ispravnicii care veneau
în sat59.Aceiaşi situaţie era specifică întregului areal al Câmpiei Băileştilor, în
perioada la care facem referire, areal dominat prin excelenţă de caracterul zonei
56 Ibidem,p.37
57 Câşlaru,Constantin,Băile Săcelu-Un tezaur natural,Ed,Agora,Craiova,2010,p.52-54
58 Idem,Urzicuţa-străveche şi actuală vatră românească, Ed. Scrisul Românesc,
Craiova,2011,p.40
59 Ibidem,Băileşti-un nume în istorie,Bucureşti,1998,p.40
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preponderent agricole, aservită de către proprietarii de pământuri.
Ridicarea satelor din pământ s-a operat cu o repeziciune uimitoare. Satul Negoi,
din judeţul Dolj, situat în extremitatea sudică a Câmpiei Băileştilor, aproape de
Dunăre, în anul 1874 avea 700 de bordeie, însă nici o casă; până spre 1900, adică
într-un interval de circa un sfert de secol, bordeiul fusese înlocuit aproape în
întregime. După apariţia gospodăriilor ţărăneşti, bordeiele au continuat să existe
până în prima jumătate a secolului al-XIX-lea, ca o emblemă a sărăciei satelor de
birnici.60 Cu timpul, odată cu dispariţia opresorului otoman, bordeiul s-a ridicat,
groapa a devenit din ce în ce mai puţin adâncă, a apărut locuinţa intermediară,
treptat-treptat streaşina s-a depărtat din ce în ce mai mult de nivelul solului
apărând locuinţa de suprafaţă-casa. În cadrul casei, fosta groapă a bordeiului a
devenit beci sau pivniţă, denumiri diferite dealtfel de la o localitate la alta61.
Această situaţie este prezentă nu numai în sudul Olteniei, ci chiar regiuni din
nordul arealului au săteni care în preajma anului 1930 declarau că s-au născut
în bordeie. Iată cum caracteriza un martor ocular locuinţa –bordei a ţăranilor
din întreaga Câmpie a Băileştilor în 2006: „...nişte odăi în pământ în care poate
încăpea cu nevasta şi copiii împrejurul vetrei de foc şi un coş de nuiele scos
afară, la faţa pământului şi lipit cu baligă şi după sobă, încă altă gaură prin care
se putea scăpa fugind, (familia sa ) când simţea că a venit cineva la uşă-i, căci
ştiau că nu poate fi un alt ins decât un trimis după dări sau împlinire de foloase
materiale”.62 La început, satele erau aşezate prin păduri, cu locuinţe risipite, dar
acest fapt nu convenea nici stăpânilor locali, nici străini, fapt pentru care s-a
militat permanent pentru ca locuitorii arealelor respective să părăsească locurile
mărginaşe şi să se aşeze în sate adunate.
Programul amplu de sistematizare şi adunare a locuinţelor la un loc nu
făcea altceva decât să refacă vechile sate pe vetrele lor strămoşeşti, sate carte
s-au dispersat odată cu destrămarea obştilor săteşti şi întărirea exploatării.Tot
cu această ocazie s-a prevăzut faptul că bordeiele existente să fie dărâmate şi
construite case, chiar dacă se găseau în planul de reorganizare a noului sat .În
acest moment important pentru locuitorii Câmpiei Băileştilor, de aliniere şi
sistematizare a satelor conform prevederilor Regulamentului Organic, după
1831, la Băileşti, noul proprietar al moşiei, Barbu Ştyrbei mută satul pe actuala
vatră, dând astfel fiecărui satean câte 800 de stânjeni pătraţi pentru casă iar uliţele
sunt prevăzute a fi largi pentru ca fiecare ţăran să poată întoarce carul lung în faţa
porţii sale63. La instalarea pe noua vatră dispar treptat-treptat bordeiele, în întreg
arealul analizat de către noi, apărând locuinţa de suprafaţă.
60 *** ,Istoria Românilor, vol II,Ed.Academiei,Bucureşti,2003
61 Enache,Ştefan,Pleşa Teodor,Zona etnografică Dolj,Ed,Sport-Turism, Bucureşti, 1982, p.71-72
şi Câşlaru ,Constantin,Băileşti-un nume în istorie.Bucureşti, 1998, p.42
62 Inf. Cănureci Ştefan, sat Plosca, comuna Bistreţ,n.1933
63 Corfus,Ilie,Încercări de sistematizare a satelor din Ţara Românească sub Regulamentul
Organic,în Biharea-Studii şi comunicări,Oradea, 2006
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Bordei din Băile܈ti la începutul secolului XIX

Casă ܊ărănească din comuna Giurgi܊a, jude܊ul Dolj, 1915
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Casa ܊ăranului mijloca ܈Stan Bădele din comuna Băile܈ti, jude܊ul
Dolj, 1908

Casă de negustor grec – comuna Lipovu, jude܊ul Dolj, 1926
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Schitele planurilor de casă cu două ܈i trei încăperi din Câmpia Băile܈tilor la
sfâr܈it de secol XIX ܈i început de secol XX (reproducere după Tipuri de Case
din Oltenia, A Vincenz, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1925)
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Ciupagul de Balta în colecțiile Muzeului Regiunii
Porților de Fier
Catalog. Subzona Satul de sub munte
Varvara Magdalena Măneanu
Istoricul formării colecției de cămăși femeiești fără poale din cadrul
Muzeului Regiunii Porților de Fier și descrierea cantitativă, pe subzone etnografice,
au fost abordate în studiile noastre anterioare1. S-a observat că nu toate așezările
zonei etnografice Mehedinți, cu subzonele sale, sunt uniform reprezentate în
colecție, dar chiar și astfel colecția existentă este valoroasă, oferind informații
utile, privind lărgirea cunoașterii portului popular din această parte a Olteniei,
mai ales la mijlocul secolului XX. În ceea ce privește reprezentarea satelor din
zubzona Plaiul Cloșani, și mai îngustul areal Satul de sub munte, cel mai bine
din punct de vedre al artefactelor păstrate în colecțiile muzeului, pe baza cărora azi
se mai pot formula unele nuanțări în ceea ce privește specificul cămășii femeiești
fără poale, cu denumirea locală ciupag, se regăsește satul Balta.
Avem în vedere, în prezentul studiu întreprins de noi pentru satul Balta2,
iar nu comuna Balta cu satele sale. Ne propunem o astfel de abordare având în
vedere o informație foarte prețioasă primită cu ani în urmă de la o bălteancă3, ce
ne relata că la noi la munte oamenii se recunosc după unele detalii ale accesoriilortrăiști, desagi, iar noi credem că și unele detalii de confecționare ale unei piese
principale de port precum ciupagul au funcție de identificare. În cazul nostru,
spre exemplu elementele decorative de pe bentița ce formează gulerul, puteau
fi pentru o perioadă de timp o marcă de identificare. Între cămășile de la Balta,
mai multe cămăși provenind de la persoane diferite au brodat pe bentița de la gât,
zăluța, care ar fi putut avea rol de marcă identitară.
Revenind la seria de ciupage din satul Balta, păstrate în colecțiile
muzeului, aceastea prezintă interes prin faptul că ilustrează astăzi o bună
parte din observațiile și concluziile cercetătorilor din perioada ultimilor ani ai
secolului XX, asupra costumului femeiesc din zonă,4 sau lasă loc în unele cazuri,
la nuanțări sau detalieri ale concepției esteice ale acestei comunități privind
modul cum trebuie să arate cipagul ca piesă principală de port femeisc în diferite
împrejurări5.
Spre exemplu, aserţiunea că mehedinţenii au avut predilecţia pentru
albastru deschis şi liliachiu, culori care domină catrinţele şi iile vechi, în mare
majoritate a modelelor vechi,5 ( Elena Secoșan) nu pare să reflecte decât realitatea
de la un moment dat, o linie de modă, căci din cele 312 de ciupage aflate în
colecţia muzeului nostru doar 3 exemplare au motivul decorativ realizat în nuanţe
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de albastru( P.1573, P.1579, P.1175) şi un ansamblu de costum realizat mai recent(
P. 2768). De asemenea şi constatarea doamnei Elena Secoşan că: In zona de nord,
cămaşa femeiască reflectă o sobrietate prin ornamentul tratat robust în linii
largi şi preferinţa pentru soluţii simple, altiţa fiind adeseori eliminată, „blana”
întinzându-se de la umăr până jos,5 nu se confirmă în structura decorativă de pe
mâneca ciupagelor din Plaiul Cloşani, aflate în Colecţia MRPF, în general și nici
a celor din satul Balta, în particular
Din satul Balta, în colecția muzeului, se păstrează 25 ciupage. Dintre
acestea douăzeci sunt cu altiţă, optsprezece cu decor tritpartit al mânecii(altiţă,
încreţ şi râuri sau tablă pe mânecă) , patru cu altiţă separată (P1169, P1154,
P1248, P 1134, ), trei cu altiţă fără încreţ, cinci cu mâneca în tablă(cu râuri lungi,
P1139, sabiate, P.1276, năsipită, P1194, vezi P226 cu rânduri sărite, P230). Toate
piesele au mâneca largă în partea de jos, terminată cu rânduleţ de jur împrejur
la șatesprezece dintre piese, iar cincisprezece dintre acestea prezintă rânduleţ
pe lângă altiţă, uneori mai lat, alteori mai îngust.(P1265, P2723, P2786, P1273,
P1189, P1134, P1261, P1384, P1182, P1171, P1248, P227, P1257).
Ca element decorativ se mai întâlnește adesea, utilizarea cusăturilor
principale în cheiță colorată (P1219, P230, P1265, P2723, P1273, P226, P1189,
P1261, P1257, P1266) a festonului pe marginea mânecii, (P1219, P230, P1325,
1265, P1134, P1384) și a cusăturii ciupag, cusătură peste crețuri mai rar .( P226,
P1266)
Din punct de vedere cromatic cele mai multe sunt monocrome negru,
maro, grena. Cele cu decor negru, după părerea noastră fiind mai vechi sau în unele
cazuri urmând o linie bătrânească, în sens de tradițional. Cromatica se diversifică
mai întâi prin utilizarea mărgeluțelor colorate pentru a completa decorul ales cu
negru, iar apoi prin pătrunderea la sate a coloranților textili de sinteză, arniciului
colorat, mulineului, adus de la oraș sau procurat de la magazinele sătești, mai ales
după 1950. Faţă de modelul clasic în care altiţa este separată de încreţ, se observă
o inovaţie strict tehnică unde altiţa are lucrată în partea ei de jos şi fâşia ce
reprezintă porţiunea încreţului, aceasta la rândul ei fiind prinsă de bucata mânecii
cu râuri(P.1169).
O altă observaţie pe care o putem face la unele ciupagele cu încreţ
din această zonă, ca şi la unele din alte zone, este că după ce acesta a devenit
dintr-o cusătură utilitară una cu un caracter strict estetic, reprezentată de o fâşie
transversală pe mânecă, lucrată într-un punct special numit pe dos, preponderent
cu motive geometrice romboidale, la o piesă dăsim o abatere de la această regulă
ciupagul, P1265, care adaptează încreţului motive vegetale în vrej, brodare pe
fire trase.
În colecția de ciupage de la Balta, de asemenea există și exemplare care
poartă o caracteristică identificată de Elena Secoșan pentru cămășile femeiești
bătrînești de Mehedinți în general și anume despicătura pe mijlocul pieptului,
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fără cusătură,.(P1169, P2786), amploarea mânecilor (P2786).6
Tehnica alesului în război, practicată şi în trecut, se valorifica în perioada
1970-1980 în frumoase cămăşi alese în cocleţi, specifice zonei de munte 7, după
cum arăta şi E. Secoşan. Astfel şi în arealul aşezărilor comunei Balta găsim
câteva exemplare de acest tip.
Ca elemente decorative ce formează câmpii ornamentali pe mânecă
piept sau spate, întâlnim pomul vieții, sacsia, extrem de schematizat(P1261,
P1276), creanga bradului, ciutura(P1219. P230), zăluțele(P1325, P1194, P230,
P1273,P1134), soarele(P1257,P1265, P1134,P1154), combinate cu rânduri de
romburi, ochi, linii șerpuite sau în zigzag.
Ciupagul P1325 care are numai bentița de la gât, brodată cu arnici colorați
cu motivul decorativ zăluța, în rest este lucrat cu râduri de șabac alb, fiind albă
în principal după părerea noastră, este confecționată sub influența ciupagelor
din Clisura Dunării, cu ciurătură. Pentru particularitățile ciupagului de la Balta
prezentate mai sus și alte detalii, vezi Anexa 1: Catalog. Ciupage din arealul
Balta Mehedinți. Despre alte influențe, interferențe vom putea să ne pronunțăm
după ce vom parcurge studiul tuturor ciupagelor provenite din satele de sub munte
din Mehedinți, păstrate în colecțiile Muzeului Regiunii Porșilor de Fier.
Note
1. Măneanu Varvara Magdalena, Colecția de Textile-Port Popular a Muzeului Regiunii Porților
de Fier.1 Ciupage din Plaiul Cloșani, în Drobeta, vol. XXI, seria Etnografie, Editura EUC,
Drobeta Tr Severin, 2011, p. 64-87; Idem, Colecția de Textile-Port Popular a Muzeului Regiunii
Porților de Fier.2. Ciupage din Clisura Dunării,în Drobeta, vol. XXII, seria Etnografie, Editura
EUC, Drobeta Tr Severin, 2012, p.165-182
2. Din satul Balta provin 25 de ciupage, iar din satele ce țin de comuna Balta există un număr
nesemnificativ de piese : Sfodea( 1), Prejna (1), Costești (1), în timp ce din Gornovița și Coada
Cornet nu există nici o piesă. Deoarece Sfodea, Prejna și Costești sunt în arealul satului Balta,
vom atașa la sfârșitul Catalogului și fișele acestora.
3. O informație prețioasă am primit în 1998, de la regretata noastră colegă Anișoara Brândușoiu,
originară din Balta, privind elementele distinctive, ale unor piese de port popular, accesorii(trăiști),
alte obiecte precum leagănele ale unei anume comunități. Aceasta arăta că: oamenii în diferite
împrejurări, târguri, nedei, etc. se pot recunoaște din ce sat sunt, chiar dacă acestea sunt apropiate
sau mai îndepărtate, Balta,(din Izverna, Prejna, Costești, Sfodea etc.), după unele detalii precum
modul cum și cu ce culori sunt împletite baierele, trăiștilor, desagilor, leagănelor.ș.a.
4. Elena Secoșan, Portul popular din Mehedinți,în Arta Populară în Mehedinți, Drobeta Tr
Severin, 1982, p. 87-119; Marcela Bratiloveanu Popilian, Plaiul Cloșani, Editura Sport-Turism,
București,1990, p.100
5.Gh. Dumitrescu, Arta populară olteană, în Oltenia, Fundația Culturală Regele Miehai I ,
Editura Scrisul Românesc,1934, p.409
6. Ibidem, p. 94
7.Idem, p. 100
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ANEXA 1. CATALOG
Ciupage din arealul BaltaMehedin܊i

1.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P226
Titlu: ciupag
Datare, provenienрă: mij. sec. XX, Balta
Material/Tehnică:pânză de casă, arnici albastru, grena,
liliachiu, galben, croit, asamblat, cusut, chei܊ă simplă,
brodat cu acul pe fir
Dimensiuni: L.30cm.
Descriere: Căma܈ă femeiscă fără poale, încre܊ită în jurul
gâtului cu mâneca dintr-una cu decor floral mărunt în tablă,
largă la capăt, terminată cu un rând mai lat de jur împrejur
܈i cu feston grena, despicată pe mijlocul pieptului decorat
de o parte ܈i cealaltă cu tablă asemenea celei de pe
mânecă, gura cămă܈ii se termină cu o cusătură pe cre܊, în
col܊uri cu fir de culoare albăstrie ܈i benti܊ă cu motiv
geometric brodat, se închide cu ܈nurule ܊terminat cu
ciucuri, Cusăturile de încheiere principale sunt în chei܊ă
Stare de conservare: foarte bună

2.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P227
Titlu: ciupag
Datare, provenienрă: mij.sec. XX, Balta
Material/Tehnică: pânză de casă, croit, asamblat, arnici
grena, mătase albă, fluturi, ales în război, cusut, brodat cu
acul.
Dimensiuni: L. 60cm.
Descriere: Căma܈ă femeiască, încre܊ită în jurul gâtului, cu
mîneca tripartită, cu rândule ܊pe lângă alti܊a în blană, încre܊
de culoare albă, două rânduri pe mâneca la capăt largă, cu
rândule ܊de jur împrejur, căma܈a este despicată pe mijlocul
pieptului, care de o parte ܈i alta are cîte o blană din motive
asemenea celor din alti܊ă ܈i rândurile de pe mânecă. Gura
cămă܈ii se termină cu o broderie măruntă peste cre ܊ca o
benti܊ă. Motivul decorativ este ales cu arnici de culoare
grena, format de ܈iruri de romburi ܈i rânduri de zălu܊e,
punctat de de fluturi, asemenea motivelor din alti܊ă ܈i
r܊ndurile de pe mânecă.
Stare de conservare: foarte bună

3.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P230
Titlu: ciupag
Datare: mij. sec. XX, Balta
Material/Tehnică:pânză de casă; croit; asamblat; cusut;
cheiĠă; brodat; lânică culoare neagră;
Dimensiuni: L. 38cm
Descriere: Cămaúă femeiască fără poale, monocromă,
încreĠită în jurul gâtului, tipul carpatic, bentiĠa de la gât cu
motive geometrice , mâneca cu tablă pe de-a întregul,
formată din înlănĠuire de romburi, largă în partea de jos úi
se termină cu un rând de romburi de jur împrejur.
Stare de conservare: foarte bună. Valorificată
expozi܊ional. 2011. expo temporară, Ciupagul din
PlaiulCloоani.

4.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P1134
Titlu: ciupag
Datare: mij. sec. XX, Balta
Material/Tehnică: pânză de casă, croit, asamblat, cusut,
brodat, chei܊ă, arnici negru, mărgele policrome
Dimensiuni: L. 47cm.
Descriere: Căma܈ă încre܊ită în în jurul gâtului, cu alti܊ă
separată, formată de trei rânduri de motive geometrice
soarele conturat cu mărgele policrome, roz, albastru,
gelben, verde, cu un rândule ܊pe lângă alti܊ă mai lat,
încre܊ul este suplinit de o cusătură în chei܊ă ce une܈te
alti܊a cu mâneca, dublată de două rânduri de mărgelu܊e
ro܈ii ܈i verzi; mâneca se termină la capăt largă, are trei
rânduri de motive geometrice asemenea celor ce formează
alti܊a, mâneca se termină la capăt cu un rândule ܊de
motive florale din mărgelu܊e policrome, asemenea unui
vrej, căma܈a este despicată pe mijlocul pieptului, care
de o parte ܈i alta are câte o tablă formată de câte trei
rânduri alăturate asemenea celor de pe mânecă, pe spate
patru rânduri, gura cămă܈ii se termină cu o benti܊ă îngustă
brodată cu zălu܊e policrome.
Stare de conservare: foarte bună
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5.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. Inventar :P1139
Titlu ciupag
Datare, provenienрă: mij. sec. XX, Balta
Material/Tehnică: pânză de casă, croit, asamblat, cusut,
brodat, lânică neagră, mărgeluĠe policrome.
Dimensiuni : L. 45cm;
Descriere :Cămaúă femeiască fără poale, tipul
carpatic, cu guleraú pe bentiĠă, brodat cu motive
geometrice, cu arnici negru úi fluturi, gura cămăúii
se închide cu únuruleĠ cu ciucuri, mâneca cu blană
de râuri lungi, de motiv floral geometrizat, largă în
partea de jos, terminată cu un rânduleĠ de jur
împrejur, motivul decorativ este floral, ales cu lânică
neagră, punctat cu mărgeluĠe policrome úi fluturi,
pe piept de o parte ܈i cealaltă decor în tablă format
de câte ܈ase rânduri alăturate, pe spate patru
rânduri, asemenea râurilor de pe mânecă.
Stare conservare : foarte bună. Valorificată expozi܊ional.
2011. expo temporară, Ciupagul din PlaiulCloоani.

6.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P1154
Titlu: ciupag
Datare: mij. Sec. XX, Balta
Material/Tehnică: pânză de casă, croit, asamblat, cusut,
arnici negru, brodat, chei܊ă, mărgelu܊e,
Dimensiuni: L. 49cm.
Descriere: Căma܈ă încre܊ită în jurul gâtului, cu alti܊ă
separată, în tablă formată de motivul soarelui ܈i cruciuli܊e
încadrate în romburi, punctate de mărgelu܊e policrome
brodate, mâneca are patru rânduri formate de motivele
decorative din alti܊ă, este la capăt largă, căma܈a este
despicată pe mijlocul pieptului, care de o parte ܈i alta câte
o tablă formată din elementele decorative asemenea celor
din alti܊ă ܈i rândurile de pe mânecă, pe spate are patru
rânduri, gura cămă܈ii se termină cu benti܊ă îngustă,
brodată.
Stare de conservare: foarte bună

7.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P1169
Titlu: ciupag
Datare: jum. sec. XX, Balta
Material/Tehnică: pânză de casă, croit, cusut, ales în
război, arnici grena, galben, brodat, chei܊ă
Dimensiuni: L.47cm.
Descriere: Căma܈ă încrere܊ită în jurul gâtului, mâneca
tripartită, cu alti܊ă separată, formată patru rânduri de
rombule܊e înlăn܊uite ܈i un rând îngust de motive
geometrice de culoare galben deschis ce ܊ine locul
încre܊ului, alti܊a este prinsă de mânecă cu o chei܊ă
simplă de culoare grena, mâneca este cu trei rânduri pe
mânecă care la capăt este largă, căma܈a este despicată
pe mijlocul pieptului până la brâu, de o parte ܈i alta câte
trei rânduri asemenea celor de pe mânecă, iar pe spate
patru rânduri, gura cămă܈ii se termină cu o benti܊ă îngustă
brodată.
Stare de conservare: foarte bună

8.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P1171
Titlu: ciupag
Datare, provenienрă: mij. sec. XX, Balta
Material/Tehnică: pânză de casă, croit, asamblat, ales în
război, cusut, mătase crem, arnici negru, verde grena
Dimensiuni: L. 47cm.
Descriere: Căma܈aă femeiască, încre܊ită în jurul gâtului,
cu mâneca dintr-una, decor tripartit, cu rândule ܊pe lângă
alti܊ă, cu încre ܊ales cu mătase crem, ܈i două rânduri pe
mâneca la capăt largă, cămasa este despicată pe mijlocul
pieptului, încheiată până aproape de gura cămă܈ii cu
chei܊ă simplă de culoare albă. Pe piept, într-o parte ܈i alta
are câte o blană formată de motiv decorativ geometric ales
în război acela܈i ca cel de pe alti܊ă. Gura cămă܈ii este
terminată cu o benti܊ă mai lată, brodată cu motive
geometrice lucrate cu acul cu arnici negru ܈i se închide cu
un ܈nurule ܊de culoare albă.
Stare de conservare: foarte bună
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9.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P1182
Titlu: ciupag
Datare: mij. sec. XX, Balta
Material/Tehnică: pânză de acsă, croit, asamblat, ales în
război, cusut, brodat cu acul, fluturi, mărgelu܊e
Dimensiuni: L.40cm.
Descriere: Cămasă încre܊ită în jurul gâtului, mâneca
tripartită, cu rândule ܊pe lângă alti܊ă, cu un încre ܊lat, la
capăt este largă, cu două râuri ܈i se termină cu un rândule܊
de motive decorative geometrice, ochisori sau pituрe,
brodate cu acul, Înafară de încre ܊care este de culoare
crem, tot decorul care este ales în război, geometric,
format de linii în zigzag grupate ܈i de culoare grena,
punctat cu fluturi ܈i mărgelu܊e. Căma܈a este despicată pe
mijlocul pieptului decorat pe o parte ܈i alta de câte o tablă
din modelul alti܊ei intercalată la mijloc cu o fâ܈ie ce repetă
ca tehnică ܈i decorîncre܊ul gura cămă܈ii se termină cu o
benti܊ă brodată cu motive geometrice de culoare grena, iar
pe spate are trei rânduri.
Stare de conservare: foarte bună

10.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P1189
Titlu: ciupag
Datare: mij. sec. XX, Balta
Material/Tehnică: pânză de casă, ܊esut, croit, ales, arnici
negru, bej, asamblat, cusut, chei܊ă, brodat
Dimensiuni: L: 41cm;
Descriere: Căma܈ă încre܊ită în jurul gâtului, cu mâneca
tripartită, dintr-una, cu rândule ܊pe lângă alti܊a în blană, cu
trei rânduri pe mâneca largă la capăt ܈i terminată cu un
rând lat de jur împrejur, căma܈a este despicată pe mijlocul
pieptului care de o parte ܈i alta are câte o blană din motive
ornamentale semenea celor din alti܊ă, iar mijlocul pieptului
este marcat de o fâ܈ie îngustă din acela܈ie motiv
decorativ, pe spate sunt patru rânduri, iar gura cămă܈ii se
termină cu o benti܊ă brodată tot cu arnici negru, cusăturile
principale sunt în chei܊ă de culoare neagră, iar mărginile la
despicătura cămă܈ii este festonată cu arnici negru, întreg
decorul înafară de încre ܊este monocrom-negru
Stare de conservare: foarte bună

11.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P1194
Titlu: ciupag
Datare: mij. sec. XX, Balta
Material/Tehnică: pânză de casă, croit, asamblast, cusut,
brodat, arnici negru, mărgelu܊e policrome,
Dimensiuni: L.42cm.
Descriere: Căma܈ă încre܊ită în jurul gâtului, cu mâneca
dintr-una, în tablă, largă la capăt cu rândule ܊de jur
împrejur, despicată pe mijlocul pieptului, de o parte ܈i alta
are câte o blană din elementele decorative asemenea
celor de pe mânecă, pe spate patru rânduri din acelea܈i
motive decorative. Gura cămă܈ii se termină cu o benti܊ă
brodată cu motive geometrice mărunte punctate cu
mărgelu܊e policrome. Întreg decorul este realizat din
alăturarea elementului decorativ floral trifoiul cu patru foi,
brodat cu negru ܈i conturat cu mărgelu܊e policrome:
galbene, mov, albastre, verzi.
Stare de conservare: foarte bună

12.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P1219
Titlu: ciupag
Datare: mij. sec. XX
Material/Tehnică: pânză de casă, croit, asamblat, cusut,
ales în război, chei܊ă simplă, feston, arnici negru,
mărgelu܊e albastre, roz, galben
Dimensiuni: L. 57cm.
Descriere: Căma܈ă femeiască, încre܊ită în jurul gâtului,
mâneca tripartită, cu rândule ܊pe lângă alti܊ă, lat, cu alti܊a
formată de patru rânduri orizontale dintr-o în܈iruire de
romburi, cu încre ܊de culoare crem, ܈i două rânduri pe
mâneca la capăt largă, terminată cu feston negru,
rândurile de pe mânecă au acela܈i romburi ca cele din
alti܊ă ܈i cele două câmpuri ornamentale în tabla, care
decorează pieptul de o parte ܈i alta, gura cămă܈ii se
termină cu o benti܊ă brodată cu motive decorative
geometrice, cusăturile principale sunt în chei܊ă de
culoare neagră, căma܈a este despicată pe mijloc, fiecare
romb ales din câmpurile decorative ale cămă܈ii are brodat
în mijloc câte un rombule ܊din mărgelu܊e roz, albastru,
galben.
Stare de conservare: foarte bună
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13.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P1248
Titlu: ciupag
Datare, provenienрă:mij. sec. XX, Balta
Material/Tehnică: pânză de casă, croit, brodat, arnici,
negru, cărămiziu, lânică neagră.
Dimensiuni: L. 47cm.
Descriere: Cămaúa femeiască fără poale, încreĠită în jurul
gâtului, tipul carpatic, cu altiĠă separată formată de ܈ase
rânduri despărĠite cu o cusătură lănĠiúor de culoare
cărămizie, cu rând pe lângă altiĠă, încreĠ úi mânecă în tablă
cu motive florale geometrizate. Tabla de pe mânecă,
decorul de pe pieptul cămăúii, cele cinci rânduri de pe
spate sunt formate de o înlănĠuire de romburi. AltiĠa úi
încreĠul ce fac parte din aceea܈i bucată de croi, par a face
parte din altă piesă mai veche care a fost asamblată cu
stanul úi mânecile mai recente, Ġesătura din care acestea
sunt confecĠionate având altă textură, mai densă decât
pânza din altiĠă(sub܊iată).
Stare de conservare : bună. Valorificată expozi܊ional.
2011. expo temporară, Ciupagul din PlaiulCloоani.

14.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P1257
Titlu: ciupag
Datare: mij. sec. XX
Material/Tehnică: pânză de casă, croit, asamblat cusut,
arnici negru, mătăsică crem, brodat ăn musculi܊e, chei܊ă
simplă
Dimensiuni: L: 46cm;
Descriere: Căma܈ă femeiască fără poale, încre܊ită în jurul
gâtului, mâneca tripartită, cu rândule ܊pe lângă alti܊ă,
formată de două benzi alăturate din combina܊ii de romburi,
încre ܊geometric brodat cu crem, mâneca largă la capăt, cu
două râuri late de motiv vegetal continuu, intercalate de un
rândule ܊de motive geometrice mărunte, separate, melc
geometrizat, mâneca se termină cu rândule ܊de jur
împrejur, despicată pe mijlocul pieptului, încheiată cu
chei܊ă simplă, pe fiecare parte a pieptului decorul este
acela܈i ca pe mânecă, gura încre܊ită a cămă܈ii se termină
cu o benti܊ă, brodată cu motive geometrice de culoare
neagră. Gura cămă܈ii se închidecu ܈nurule ܊cu ciucuri.
Stare de conservare: foarte bună

15.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P1261
Titlu: ciupag
Datare, provenienрă: mij. sec. XX, Balta
Material/Tehnică: pânză de casă, croit, asamblat, cusut,
brodat, arnici maron, mătăsică
Dimensiuni: L: 48cm;
Descriere: Căma܈a femeiască fără poale, încre܊ită în jurul
gâtului, tipul carpatic, cu mâneca tripartită cu alti܊a în tablă
formată din cinci rânduri de motiv floral geometrizat,î ncre܊
de culoare deschisă, mâneca largă la capăt este în blană
sabiată, terminată cu râule ܊de jur împrejur, cusăturile
principale sunt realizate în chei܊ă simplă de acee܈i culoare
ca întreg decorul cămă܈ii, monocrom- maron, căma܈a este
despicată pe mijlocul pieptului, de o parte ܈i alta decorat
cu câte o blană de rânduri sabiate asemenea celor de pe
mânecă. Gura cămă܈ii se termină cu o benti܊ă îngustă
brodată cu morive geometrice maron. Rândurile sunt
formate de o succesiune de pomul vieрii, sacsia.
Stare de conservare: foarte bună. Valorificată
expozi܊ional. 2011. expo temporară, Ciupagul din
PlaiulCloоani.

16.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. Inventar: P1265
Titlu : ciupag
Datare, provenienрă : mij. sec. XX, Balta
Material/Tehnică : pânză de casă, croit, asamblat, cusut,
Brodat, brodat pe fire trase, cheiĠă
Dimensiuni : L.46cm
Descriere: Cămaúă fără poale, tipul carpatic, cu bentiĠă
brodată la gura cămăúii care se închide cu únur cu ciucure
mâneca largă în partea de jos úi în blană formată de un
motiv decorativ floral, mărunt, năsipit, compact, brodat cu
arnici negru, pe piept două fâúii în blană de motiv floral
asemenea celui de pe mânecă, pe spate patru rânduri de
motiv decorativ geometrizat, brodat cu negru.
Stare conservare :foarte bună. Valorificată expozi܊ional.
2011. expo temporară, Ciupagul din PlaiulCloоani.
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17.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P1266
Titlu: ciupag
Datare, provenienрă: mij. sec. XX, Balta
Material/Tehnică: pânză de casă, croit, asamblat, cusut,
brodat, arnici negru, fluturi, mătăsică cânepie
Dimensiuni: L. 48cm;
Descriere: Căma܈ă fără poale, tipul încre܊it în jurul gâtului,
mâneca tripartită, cu alti܊ă în tablă, formată de motive
geometrice cu încre܈ ܊i trei rânduri pe mâneca largă la
capăt, de jur împrejur terminată cu o bordură de motive
geometrice ca la râurile de pe mânecă, la gât se termină
cu gulerul format de o benti܊ă ܈i o cusătură cre ܊sub benti܊ă
brodată cu motiv geometric mărunt, se închide cu ܈nurule܊
cu ciucuri, pe piept motiv geometric compact, într-o parte
܈i alta, iar pe mijloc o fâ܈ie cu motiv geometric realizat în
tehnica încre܊ului, pe spate patru rânduri de motive
geometrice. Decorul cămă܈ii este format de motivul
prescurei de culoare crem înscris în pătrate brodate cu
arnici de culoare neagră, punctat cu fluturi.
Stare de conservare: foarte bună

18.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P1273
Titlu: ciupag
Datare, provenienрă: mij. sec . XX, Balta
Material/Tehnică: pânză de casă; croit; asamblat; cusut;
chei܊ă; brodat; arnici negru; mătăsică galbenă; fir metalic;
fluturi
Dimensiuni: L. 49cm;
Descriere: Căma܈ă femeiască fără poale, cu mâneca
tripartită, alti܊a în blană, încre ܊de culoare crem, cu două
rânduri pe mâneca largă la capăt, terminată cu rând de jur
împrejur, căma܈a este despicată pe mijlocul pieptului, gura
cămă܈ii se termină cu o benti܊ă îngustă brodată cu motive
decorative geometrice, pe piept de o parte ܈i alta câte o
blană formată de motive similare ca cele din alti܊ă ܈i râurile
de pe mânecă, tot decorul geometric este monocrom ,
negru punctat cu fir metalic ܈i fluturi, cusăturile principale
sunt în chei܊ă neagră simplă, cămasa se strânge la gât cu
܈nurule ܈cu ciucuri de culoare neagră. Motivul dominant
variantă de prescură în col܊uri cu vîrfuri de brădu܊.
Stare de conservare: foarte bună

19.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. Inventar : P1276
Titlu : ciupag
Datare, provenienрă : mij. sec. XX, Balta
Material/Tehnică: pânză de casă; croit; asamblat; cusut;
brodat; arnici negru
Dimensiuni : L: 49cm
Descriere: Cămaúă femeiască, fără poale, monocromă,
încreĠită în jurul gâtului, tipul carpatic, mâneca cu blană
pe de-a întregul, cu rânduri sabiate, iar în partea de jos,
brodată cu rânduri de motiv floral geometrizat, motivul
sacsiei, pomul vieĠii.
Stare conservare: foarte bună. Valorificată expozi܊ional.
2011. expo temporară, Ciupagul din PlaiulCloоani.

20 Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P1325
Titlu: ciupag
Datare, provenienрă: mij. sec XX
Material/Tehnică: pânză de casă.croit, asamblat, cusut,
chei܊ă, brodat cu acul, feston, arnici negru, cărămiziu,
galben
Dimensiuni: L. 48cm
Descriere: Căma܈ă încre܊ită în jurul gâtului, cu alti܊ă
separată, mâneca largă la capăt se termină cu un festnon
alb, gura cămă܈ii se
termină cu o benti܊ă îngustă, brodată compact cu acul cu
zălu܊e de culoare galbenă, verde, cărămizie, pe fond
negru, despicată pe mijlocul pieptului. Elementele de croi
sunt conturate de un ajur alb. Înafara de gulerul benti܊ă
care este colorat ܈i brodat cu motive decorative zălu܊a
căma܈a este albă.
Stare de conservare: foarte bună
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21.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P1384
Titlu: ciupag
Datare, provenienрă: mij. sec. XX, Balta
Material/Tehnică: pânză de casă, croit, brodat, asamblat,
cusut, arnici negru, verde, fluturi
Dimensiuni: L. 44cm
Descriere: Căma܈ă femeiască fără poale, încre܊ită în jurul
gâtului, cu mâneca tripartită, cu rândule ܊pe lângă alti܊ă
mult lă܊it, cu alti܊a formată de opt rânduri de motive
geometrice, cu încre ܊albicios ܈i două rânduri pe mâneca
la capăt largă. Căma܈a este despicată pe mijlocul
pieptului, decorat pe o parte ܈i pe cealaltă de căte o tablă
cu acela܊i motiv decorativ ca la alti܊ă, motivul decorativ
este geometric format de benzi ce grupează rânduri de
romburi ܈i linii în zigzag, brodate cu arnici de culoare
neagră ܈i verde, broderia este punctată de paiete, gura
cămă܈ii este terminată cu o benti܊ă cu motive geometrice
brodate ܈i se închide cu ciucuri de culoare neagră.
Cusăturile principale sunt în chei܊ă simplă de culoare
neagră.
Stare de conservare: foarte bună

22.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P1788
Titlu: ciupag
Datare: mij. sec. XX, Balta
Material/Tehnică: pânză de casă, croit, asamblat, arnici
negru, matăsică roz deschis, ales în război
Dimensiuni: L. 45cm
Descriere: Căma܈ă încre܊ită în jurul gâtului, cu mâneca
tripartită, cu un rând lat pe lângă alti܊a formată de patru
benzi de motive geometrice, rombul- ciutura, încre ܊potrivit
de lat, cu motive geometrice-ciutura, brodat cu mătase roz
deschis, mâneca cu două rânduri, la capăt este largă.
Căma܈a este despicată pe mijlocul pieptului pănă la brâu,
pe piept de o parte ܈i alta câte o blană formată de un motiv
decorativ geometric, dispus în cinci rânduri de romburi,
grupate câte două, cu floarea cu patru petale în mijloc-trifoi
cu patru foi. Înafară de alti܊ă tot decorul este realizat cu
culoarea neagră, ales în război ܈i este punctat cu
mărgelu܊e. Gura cămă܈ii de termină cu o benti܊ă brodată
cu motive geometrice, rând de X-uri intercalate de
romburi, brodate cu acul cu arnici negru, se închide cu
܈nurule ܊cu ciucuri. Pe spate are patru rânduri cu motiv
geometric.
Stare de conservare: foarte bună

23.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. Inventar: P2723
Titlu: ciupag
Datare, provenienрă : mij. sec XX, Balta. DonaĠie.2010
Golea Mariana
Material/Tehnică: pânză de casă; croit; asamblat, cusut,
cheiĠă, brodat, arnici verde, galben, maro
Dimensiuni: L. 45cm.
Descriere: Cămaúă fără poale, încreĠită în jurul gâtului,
cu altiĠă în blană formată de rânduri sabiate alăturate de
motive geometrice variante de romburi, mâneca pe de-a
întregul cu rânduleĠ pe lângă altiĠă, fără încreĠ, cu cinci
rânduri de motiv geometric pe mânecă ce se unesc cu o
bordură lată la capătul mânecii, largă, lucrată în acelaúi fel
ca altiĠa, pe piept sunt brodate motive geometrice în
rânduri prerupte iar de-a latul pieptului este brodată o tablă
ca o platcă, în acelaúi fel ca altiĠa, gura cămăúii se închide
cu únuruleĠ împletit cu două culori, verde-galben, pe spate
are brodate de asemenea două rânduri. Toate segmentele
decorative ale mânecii ܈i pieptului sunt sunt într-un chenar
brodat cu arnici maron, cusăturile principale sunt în chei܊ă
simplă de culoare maron, verde galben.
Stare conservare : foarte bună. Valorificată expozi܊ional.
2010. Vitrina lunii; 2011. expo temporară, Ciupagul din
PlaiulCloоani.

24.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P2786
Titlu: ciupag
Datare: începutul sec. XX, Balta. DonaĠie, 2011, Sporea
Viorica
Material/Tehnică: pânză de casă; croit; asamblat;
cusut;,cheiĠă;brodat; arnici negru; crem; fluturi mărunĠi;
Dimensiuni: L: 47cm.
Descriere: Cămaúă femeiască fără poale, tipul carpatic, cu
bentiĠă la guler brodată cu motive geometrice, cu altiĠă pe
de-a întregul, în rânduri culcate úi rânduleĠ mai lat pe lângă
altiĠă, cu încreĠ geometric, galben deschis cu două rânduri
compacte de motive geometrice pe mâneca largă, pe piept
motiv geometric compact brodat cu arnici negru, pe
spate petru rânduri de motiv geometric, gura cămăúii se
încheie cu únuruleĠ terminat cu ciucuri. Decorul este
punctat cu fluturi mărunĠi. Căma܈a este despicată pe
mijlocul pieptului, fără cusătură
Stare conservare:foarte bună. Valorificată expozi܊ional.
2011. expo temporară, Ciupagul din PlaiulCloоani.
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25.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P1191
Titlu: ciupag
Datare, Provenienрă: mij. sec. XX, Coste܈ti, Balta
Material/Tehnică: pânză de casă, croit, asamblat, cusut,
ales în război, arnici negru, crem,
Dimensiuni: L. 44cm;
Descriere: Căma܈ă încre܊ită în jurul gâtului, cu mâneca
tripartită, cu rândule ܊pe lângă alti܊ă formată de rândule܊e
alăturate de rombu܊e܊e ܊i ochi܈ori, mâneca largă la capăt,
cu rândule ܊de
jur împrejur, căma܈ă despicată pe mijlocul pieptului, cu
două table alese asemenea alti܊ei, pe o parte ܈i alta, iar
pe mijlocul
pieptului cu o fâ܈ie de ornament ales tot cu negru, gura
cămă܈ii se termină cu o benti܊ă brodată cu rombule܊e ܈i
ochi.
Stare de conservare: foarte bună

27.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P1164
Titlu: ciupag,
Datare, Provenienрă: mij. sec. XX, Sfodea, Balta
Material/Tehnică: pânză de casă, croit, asamblat, cusut,
ales în război, brodat, arnici grena, galben,
Dimensiuni: L: 43cm;
Descriere: Căma܈ă încre܊ită în jurul gâtului, mâneca
tripartită, cu rândule ܊pe lângă alti܊ă, alti܊a în tablă, formată
de rânduri de rombule܊e, ochi înlăn܊ui܊i ܈i linii serpuite,
încre܊ul, ales cu fire de mătăsică crem, mâneca este cu trei
rânduri de motiv decorativ ca cel din tabla de la alti܊ă, la
capăt este largă, cu un rândule ܊de jur împrejur, înafară de
încre ܊tot decorul este ales cu arnici grena, căma܈a este
despicată pe mijlocul pieptului decorat de o parte ܈i alta de
câte o tablă de motive decorative ca cele din alti܊ă, gura
încre܊ită a cămă܈ii se termină cu o benti܊ă cu motive
decorative geometrice, brodate cu grena, o por܊iune din
despicătura de pe mijlocul pieptului este festonată cu arnici
de culoare grena, pe spate de asemenea rândule܊e alese.
Stare de conservare: foarte bună

26.Cămaúă femeiască fără poale
Nr. inventar: P1259
Titlu: ciupag,
Datare, Provenienрă: mij. sec. XX, Prejna, Balta
Material/Tehnică: pânză de casă, croit, asamblat cusut,
brodat, arnici negru,
mătăsică galbenă, brodat peste fire
Dimensiuni: L: 47cm;
Descriere: Căma܈ă încre܊ită în jurul gâtului, mâneca
tripartită, cu rândule ܊pe lângă alti܊ă, alti܊a în tablă, formată
de rânduri sabiate de
înlăn܊uire de zălu܊e, încre܊ul îngust, brodat peste fire cu
mătăsică crem, cu motiv vegetal în formă de vrej, mâneca
este în tablă formată de rânduri sabiate, de zălu܊e,
intercalate de rânduri de motivul sacsâiei înlăn܊uit, la
capăt este largă, cu un rândule ܊de zigzag de jur împrejur,
înafară de încre ܊tot decorul este brodat cu arnici negru,
căma܈a este despicată pe mijlocul pieptului decorat de o
parte ܈i alta de câte o tablă de rânduri sabiate asemenea
celor de pe mânecă, gura încre܊ită a cămă܈ii se termină cu
o benti܊ă cu motive decorative
geometrice, brodate cu negru.
Stare de conservare: foarte bună
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Ipostaze ale femininului în forme de reflectare artistică
Roxana Deca
Balada populară românească a fost percepută ca reper identitar al
spiritualităţii româneşti, iar pe plan european eposul eroic, balada şi jurnalul oral
au definit identităţile culturale încă din secolul al XVII-lea 1.
În viziunea lui Constantin Brăiloiu, cântecul popular este în acelaşi timp
muzică şi poezie, fiind strâns legat de viaţa celor care-l cântă, îl trăiesc, el nu
este „…niciodată un act autonom şi, ca o notă clară prin care îl putem deosebi de
cântecul cult, savant, trebuie să reţinem lipsa lui de gratuitate, funcţia lui socială
evidentă. Cu toate frumuseţile lui el nu este artă sau nu este numai artă, atribuindui-se puteri supranaturale atunci când 2advine în contactele dintre oameni şi forţele
naturii difuze sau personificate în reprezentări mitologice. Ocaziile în care se
cântă sunt prescrise de normele de viaţă ale colectivităţile rurale. Cântecele de
leagăn nu se cântă decât pentru a legăna, cele de seceriş numai la seceriş, cele
funerare numai la înmormântări”3.
Prin urmare, Constantin Brăiloiu combate prejudecata că folclorul este
numai artă şi pune accent „…pe legătura intimă dintre cântec şi viaţa oamenilor,
normele de viaţă, practicile lor rituale şi credinţele pe care le implică aceste
practici, ca şi în genere toate comportamentele ruralilor…”4.
Între evenimentul istoric şi poezie există însă un raport de succesiune, aşa,
de exemplu, „poezia populară n-a luat naştere imediat după dezastrul turcesc, ci a
trebuit să treacă oarecare timp până să se răspândească în popor” 5.
Cântecul a apărut totodată din necesitatea de a răspunde unor cerinţe
ale vieţii oamenilor, fie ea cea cotidiană, fie ceremonială şi rituală, cântecul „…
face parte deci din sistemul de norme care guvernează comportările oamenilor,
relaţiile dintre ei. Iar în relaţiile supraumane cântecele capătă rosturi de mediere
particulare, valenţe supranaturale” 6.
În concluzie, „cântecul popular este proprietate colectivă, păstrat şi
manipulat cu grijă de colectivitate, care îi păstrează integritatea pentru a-i putea
păstra eficacitatea. Fiind proprietate colectivă, nimeni nu-şi poate aroga asupra
1 Sabina Ispas, Povestea cântată, Editura Viitorul Românesc, Bucureşti, 2002, pag. 5.
2 Mihai Pop, Conceptul de cântec popular la Constantin Brăiloiu, în „R.E.F.”, tomul 24, nr. 1,
Bucureşti, 1979, pag. 6.
3 Ibidem
4 Ibidem
5 Petru Caraman, Studii de etnologie, Ediţie îngrijită de Viorica Săvulescu, Studiu introductiv şi
tabel cronologic de Iordan Datcu, Editura „Grai şi Suflet–Cultura naţională”, Bucureşti, 1998,
pag. 86.
6 Mihai Pop, op. cit., pag. 8.
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lui nici dreptul de a-l fi creat, nici dreptul de a-l folosi exclusiv. El rămâne deci
sub acest aspect anonim. Fiind realitate orală, nefixată în scris, el se bucură de
mare mobilitate, este produs şi reprodus mereu în infinite şiruri de variante,
care, reluând modelul, îl adecvează mereu, ca timp şi loc, necesităţilor de viaţă a
grupului sau individului, în momentul în care cântecul anume a fost performat.
Cu o infinit de lungă istorie, el este un indiciu al culturii rurale, o mare operă de
creaţie a ei şi un semn al spiritului deschis al acestei culturi, al marii ei puteri nu
numai de a prelua, ci mai cu seamăde a integra, pentru a rămâne ea însăşi faţă
de ceea ce i se oferă în procesul continuu de comunicare cu alte culturi. Limbaj,
cântecul popular şi-a elaborat diferite tipuri de discursuri prin care oamenii
comunică nemijlocit între ei” 7.
Balada „este o virtualitate ca orice alt tip de discurs, o evanescenţă; ea nu
există decât condiţionat. Aceste condiţii temporale, spaţiale, sociale şi mentale
concretizează noţiunea de mediere culturală comună ca formă de aderare a
locutorului la propriul discurs, presupunând o anumită mentalitate, dar şi ca
aderare a destinatarului la convenţia propusă de performer, cu alte cuvinte, la
solidarizarea în jurul unei iluzii comune 8.
Am ales balada deoarece, dintre speciile cântecului popular, este cea mai
reprezentativă pentru a fi analizată în relaţie cu tematica dezvoltată în această
lucrare despre femeie şi rolul ei în social raportat la personajul masculin. O largă
expresie a acestei teme găsim în lirică, dar acesta nu va constitui un material
de analiză pentru noi. Diferenţa dintre genul liric şi cel epic din creaţia poetică
populară rezidă din faptul că liricul este expresia sufletului, a naturii interioare
umane, în timp ce cântecul epic sau balada familială aparţin, prin tematică şi
expresie, sferei socialului, masculinului.
Am preluat terminologia autorului culegerilor folosite de noi ca material
de studiu, anume Balada Familială şi Cântecul epic-eroic de Al.I.Amzulescu,
pentru denumirea categoriilor narative analizate. Balada familială dezvoltă
o tematică legată de conflicte din viaţa de familie, cu accentuarea trăirilor
sentimentale, aducând în prim plan concepţii despre lume, viaţă şi moarte, precum
şi norme sociale şi comportamentale, toate marcate influenţa pe care a avut-o
religia creştină în viaţa culturală şi nu numai. Din asemenea texte poetice se pot
deduce şi relaţiile dintre femeie şi bărbat, precum şi poziţiile fiecărui sex (gen) în
procesul selectiv şi creativ care a dat naştere acestor produse culturale.
Existenţa cântecului epic-eroic a fost atestată în mediile de curte, printre
oşteni, încă de la apariţia formaţiunilor statale româneşti, iar balada familială a
câştigat teren în mediile ţărăneşti şi ale micilor proprietari de pământ. Cântecul
epic este creat şi performat de bărbat, adresându-se spaţiului masculin, social,
în care femeia nu este admisă decât în ipostază masculină (de pildă, tema fetei
7 Ibidem
8 Nicolae Panea, Folclor literar românesc, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2005, pag. 150.
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soldat în Mizil-Crai). Exclusivitatea performării cântecelor epice, în viziunea lui
George Coşbuc, aparţine bărbaţilor9.
Deoarece cântecul epic are la români un pregnant caracter social, în multe
din aceste texte în preajma eroilor se află femeia – mamă, soră, soţie, iubită,
care poate manifesta devotament, spirit de sacrificiu, iubire, spirit de sacrificiu,
iubire, dar se manifestă şi ca trădătoare, sperjură. Cântecul epic dezvoltă o
tematică legată de ideea de luptă, de confruntare fizică şi morală, dar se găsesc
dese întrepătrunderi motivice între o categorie şi alta ale eposului popular. Sunt
cântece epice despre lupta eroilor cu făpturi mitologice sau cântece în care apar
imagini tipice evului mediu românesc. Imaginea mamei arse de vie ca urmare a
trădării, sau a surorii pedepsite de frate fiindcă fugise cu un turc, sunt specifice
acestei perioade de timp şi au un rol foarte important din punct de vedere artistic
şi tematic. Am abordat concomitent în demersul nostru narativ atât genul epic,
cât şi pe cel nuvelistic, anume la balada familială din motive oportune pentru
selectarea ipostazelor feminine în textul poetic popular. Deoarece în cântecul epiceroic femeia este relativ sporadic prezentă, fiind un personaj secund, abordând
în general fie ipostaze predominant negative (trădătoare), fie hedoniste (amantă,
crâşmăriţă etc), am considerat de bun augur să ne apropiem cu precădere de genul
nuvelistic, anume balada familială, unde femeia este foarte prezentă, în ipostaze
ce ţin de complexitatea vieţii rurale.
În categoria baladelor familiale elementul dominant e hotărât de relaţiile etice
stabilite în cadrul familiei sau „în lumea îndrăgostiţilor”. Balada familială conţine
întâmplări din viaţa familială, casnică, cu motive ca proba iubirii, fidelităţii şi
infidelităţii dintre soţi şi amanţi, dragostea logodnicilor nefericiţi, reîntoarcerea
acasă pe neaşteptate a soţului etc. Astfel de relaţii, cum ar fi cele soţ-soţie, părintecopil, iubit-iubită etc. sunt prezente şi în multe alte grupe de cântece populare
româneşti, dar impactul etico-estetic şi esenţa dramatică a subiectelor pe care le
dezvoltă cântecul epic-eroic diferă de povestea romanţioasă iscată de necazurile
sau bucuriile de fiecare zi ale dragostei, de infidelitatea conjugală, de pierderea
sau de găsirea fiului ori fratelui înstrăinat, motive aflate predominant în balada
familială. De pildă, baladele înfăţişând isprăvile novăceşti aduc în prim plan
eposul avântat, spre deosebire de structura lirico-narativă pe care o redau baladele
logodnicilor ucişi sau sinucigaşi care duc mesajul dragostei dincolo de moarte prin
arborii îmbrăţişaţi ce le-au ieşit din morminte. Referindu-se la balada familială,
cercetătoarea Sabina Ispas consideră că „aceste categorii tematice, încărcate de
sentimentalitate, se detaşează, în timp, de cele ale cântecelor povestitoare eroice,
atât în ceea ce priveşte modalităţile de creare şi interpretare, calitatea interpreţilor
creatori şi colportori, cât şi a ocaziilor în care ele puteau fi interpretate, a spaţiului
9 Madan George, Suspine,(Poezii populare din Basarabia), cu o prefaţă de George Coşbuc,
Bucureşti, Editura Librăriei Stork&Muller: 1897.
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şi timpului, a cadrului şi chiar a funcţionalităţii” 10.
În toate documentele istorice se vorbeşte despre birurile grele la care erau
supuse cele două ţări româneşti încă din sec. XVI-XVII. Specifice acestei perioade
sunt motivele frecvente în baladele antifeudale, ca: vânzarea sau cumpărarea de
oameni, satele robite, plata birului etc. Ilustrative sunt baladele Nevasta Vândută
sau Voinicul Oleac.
În baladele epice antiotomane apare frecvent motivul vânzării nevestelor,
ca urmare a mulţimii dăjdiilor impuse de otomani. De obicei, soţul îşi vinde
soţia unui străin, care se dovedeşte a fi fratele ei. Astfel se alătură două momente
tensionate ale textului: vinderea nevestei şi recunoaşterea fraţilor înstrăinaţi. Sunt
trei tipuri româneşti: unul în care soţul, beţiv, alege soluţia vânzării soţiei pentru
a se salva de sărăcie (din acestă variantă lipseşte recunoaşterea celor doi fraţi;
este specifică Moldovei), unul specific Transilvaniei, în care din lipsa de zestre
a femeii se creează o atmosferă tensionată la casa soţului, atmosferă datorată în
amre parte şi prezenţei soacrei, care îşi pune fiul s-o vândă la târg (apare conflictul
noră-soacră).
Motivul vânzării nevestei corespunde unei realităţi istorice româneşti ce
poate fi atestată documentar până către sfârşitul sec. XIX.
Referitor la ipostazele feminine pe care le-am descoperit în baladele
populare şi cântecele bătrâneşti, pornind de la corpusul de texte poetice ale lui
Al. I. Amzulescu, putem vorbi despre: fata iniţiată prin riturile ceremoniale –
căsătoria, femeia care isi supune pretendentii la diferite probe ale iubirii, fata
păgână creştinată sau iubirea pentru o fată, motiv de aderare la creştinism,
imaginea mamei bătrâne, femeia trădătoare, nevasta rea, mama trădătoare, femeia
ca victimă, femeia – soţie, femeia criminală, soacra rea şi nora persecutată,
nevasta vândută, nevasta fugită, femeia blestemătoare, fata măritată departe
de casă, înstrăinată, femeia luptătoare, fata sedusă, înşelată, femeia ca motiv al
rivalităţii masculine, fata răpită de turci, femeia ca jertfă, femeia salvatoare a
bărbatului, soţia credincioasă.
Ipostazele feminine întâlnite în culegerile de texte folclorice ale lui
Al.I.Amzulescu, Balada Familială şi Cântecul epic-eroic, sunt ilustrative pentru
statutul ei social şi poziţia ei interiorul familiei. Datorită faptului că balada
familială este o creaţie relativ recentă în comparaţie cu cântecul epic – eroic, în
care găsim trimiteri spre ancestral, ne-am apropiat mai mult de categoria narativă
reprezentată de balada familială, unde femeia este prezentată în ipostaze oarecum
similare celor în care o găsim şi astăzi în mediul rural. Diferenţele dintre cele două
sexe, generate de opoziţia dintre public şi privat, ne determină să considerăm că
textul folcloric şi în special balada familială a conservat pattern-uri tributare unor
paradigme vechi care vizează ipoteza transmiterii mentalităţilor tradiţionale în
prezent.
10 Sabina Ispas, op. cit., pag. 19-20.
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Remarcăm aşadar, în aceste categorii ale poeziei populare româneşti,
prezenţa problematicilor sociale şi a normelor de existenţă care au marcat perioada
medievală şi cea care a urmat a societăţii tradiţionale româneşti, dar şi atitudinea
colectivităţii faţă de elementul feminin surprins în mediul familial şi comunitar.
Există o strânsă legătură între femeia din poezia populară românească şi
fenomenul social, iar imaginea femeii în diferitele sale ipostaze reflectă spiritul
critic şi mentalitatea colectivităţii tradiţionale româneşti.
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O antropologie într-o oră. Antropologie şi
călătorie1
Nicolae Panea
Antropolog/autor
Antropologul este un călător. Niciodată acest adevăr elocvent şi notoriu
nu mi-a părut atât de imprecis ca în cazul experienţei scrierii acestei cărţi.
Notorietatea nu înseamnă, automat, acceptare, ci doar comoditatea utilizării în
siguranţă, având garanţia verificării de varii instituţii în timp, a ceea ce este dat ca
notoriu, cum nici elocvenţa nu asigură trăinicia convingerii. Dimpotrivă, poartă
în sine sâmburele contestaţiei, al contrazicerii.
Un astfel de adevăr, cum este al nostru, este impus de multiseculara tradiţie
a ştiinţei, cercetarea de teren, cheia de boltă a ştiinţelor etno-antropologice,
subînţelegând, indiscutabil, călătoria.
Istoric vorbind, chiar genetic, orice antropolog este un călător, orice
antropologie este o călătorie. Herodot, Tacitus, Marco Polo, Las Casas, Milescu
Spătarul ne furnizează informaţii antropologice dobândite în timpul unor călătorii,
unele celebrisime, imaginea unor lumi noi, a unor culturi inedite. Unele dintre
ele sunt virtuale, livreşti, ca în cazul lui James Frazer, care parcurge lumea în
căutarea miturilor, credinţelor despre vegetaţie, sacrificiu, iniţiere, zeităţi silvane
din mijlocul bibliotecii sale. Altele sunt reale, chiar revoluţionare, precum cea a
lui Malinowski în Trobriand.
Oricum ar fi, strâng în structura lor câteva trăsături iramplasabile: terenul,
statutul cercetătorului, informatorul, recuzita. Toate acestea, în cazul cercetării
noastre, suscită o serie de transformări de statut, de clasificări, de validări,
începând chiar cu antropologul, care devine o instanţă nu doar duplicitară, chiar
dublă.
Ce mai înseamnă terenul, azi?
Terenul nu există decât ca intenţie, ca voinţă a antropologului de a-l pune
în discuţie, deci, decât ca realitate a antropologului2.
1 Textul reprezintă un extras din cartea noastră, Oraşul subtil, în curs de publicare!
2 În 1896, F. Boas participă la expediţia Jesup North-Pacific, în Canada şi Statele Unite pentru
a-şi verifica teoria difuzionistă şi pentru a culege informaţii referitoare la comunităţile eschimos.
Cu aceeaşi intenţie, focusată, însă, asupra altor civilizaţii, A. C. Haddon merge în Australia şi
Noua Guinee în 1899. Una dintre cele mai celebre anchete antropologice este cea realizată de
B. Malinowski în insulele Trobriand, între 1915 şi 1917, pentru a verifica metoda observaţiei
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Realitatea antropologului este lumea ce iese modelată din interacţiunea
sensibiltăţii sale cu el ca bibliotecă şi el ca voinţă de a se recunoaşte în această
realitate.
Cu alte cuvinte, un teren este totalitatea bibliografiei despre acea realitate,
o scală de parţialităţi (bibliografice, formative, metodologice, conceptuale) şi
voinţa de a le da coerenţă.
Terenul este un pretext al unei călătorii şi o călătorie în sine, o formă de a
percepe lumea şi de a te situa în ea, observând-o.
Terenul înseamnă, parafrazându-l pe Michel Onfray, 3teatralizarea acelei
observaţii.
Teatralizarea este o formă conştientă şi calculată de renunţare la
inocenţă.
participante şi a elabora teoria sa despre funcţionalism. Dintr-o altă perspectivă teoretică, cea
a personalităţii culturale, Margaret Mead conduce anchetele de teren din Samoa şi Insulele
Amiralităţii între anii 1925 şi 1929. Ancheta pe care antropologul britanic E. E. Evans-Prichard o
realizează în 1930 în Sudan este considerată un exemplu teoretic, iar produsul acesteia, monografia
despre populaţia Nuer, este şi azi apreciată ca monografia funcţionalistă perfectă.
Poate cea mai îndelungată anchetă de teren din istoria antropologiei este cea începută de R. Firth
în insulele Solomon în 1930 şi care a fost continuată până în 1973. Antropologul britanic a verificat
asupra populaţiei Tikopia teoria sa economică, astfel încât, antropologia economică nu poate
neglija contribuţia lui Firth. La polul opus, cea mai scurtă anchetă de teren cu efecte notorii este
cea a lui Claude Lévi-Strauss, efectuată în Brazilia, în 1936, asupra populaţiei Nambikwara.
Aceasta nu este, însă, prima şi nici cea mai semnificativă anchetă a etnologiei franceze. Prima
anchetă modernă de teren din istoria antropologiei franceze îi aparţine lui M.Griaule şi are loc în
Mali, asupra populaţiei Dogon, între 1931-1948. Materialul filmat cu această ocazie reprezintă
o lecţie de etnografie. La fel de importantă pentru teoria antropologică este şi ancheta lui A.
Leroi-Gourhan în Japonia din 1939, căci aduce informaţii preţioase pentru paleoantropologi.
După război, antropologia franceză cunoaşte două anchete notabile, ce merită reţinute, cea a lui
G. Ballandier în Africa Centrală, desfăşurată între 1948 şi 1952, care îl va conduce pe autor la
conturarea unei antropologii politice şi cea a lui M.Godelier în Noua Guinee, între 1967-1979,
care va avea consecinţe foarte importante asupra teoriei parentalului.
Antropologia britanică mai poate fi menţionată în raport cu anchetele lui E. Leach în Birmania,
între 1940-1945 şi de cea a lui M. Douglas în Congo dintre 1949-1953, care a deschis noi
perspective asupra antropologiei sociale a simbolicului.
O contribuţie deosebită a avut-o antropologia americană prin anchetele lui O. Lewis în Mexic
şi Porto-Rico între 1943 şi 1964, care au impus metoda live story, Clifford Geertz în Bali între
1952-1953 şi 1957-1958, care i-au prilejuit autorului fundamentarea teoretică a antropologiei sale
interpretative şi extrem de contestatul C.Castaneda.

3 Michel Onfray, Filosofia del viaggio, Milano, Ponte alle Grazie, 2010, p. 77
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Teatralizarea este o manevră conştientă de a fugi de sine, de a te ascunde
în spatele măştilor.
Terenul ca teatralizare devine hotărârea oricărui antropolog de a “pleca
spre Indii”.
Cu toate acestea, un antropolog nu este un descoperitor. El poate trăi cu
conştiinţa eşuării pe un ţărm greşit, căci pe el îl interesează călătoria.
Orice călătorie începe într-o bibliotecă, într-un text.
Antropologul este el însuşi o bibliotecă, felul lui de a vedea lumea este o
succesiune de texte, o construcţie sensibilă dintr-o avalanşă raţională.
Revenirea antropologului în lume (a se citi teren!) presupune o revenire
la inocenţă, o abolire a contactului, a dialogului, cu acea bibliotecă, a efortului
intellectual văzut ca prejudiciu4.
Abolirea “bibliotecii” din noi înseamnă anihilarea noastră ca fiinţă
culturală, căci biblioteca stochează suma experienţelor noastre şi orice stimul
extern necesită un răspuns din partea acestei “biblioteci”, care este forma noastră
specifică de a exista cultural: o traducere continuă şi permanentă a celuilalt în
culturalitatea lui manifestă.
Dacă orice călătorie presupune o voinţă etnologică5, inocenţa înseamnă
estomparea vocii “bibliotecii” şi dilatarea simţurilor.
Preterenul classic (teatralizarea raţională a existenţei ca bibliotecă) este
înlocuit de însăşi călătoria, văzută ca o teatralizare a realului ce capătă relevanţă
în urma interacţiunii cu simţurile noastre exacerbate, dilatate. Din această
interacţiune, dobândim două construcţii: a sinelui şi a realului, contopite într-o
antropologie, a subtilităţii.
Antropologia subtilităţii are o foarte mare calitate. Ea recunoaşte o
evidentă criză a receptării antropologice, o criză ce subzistă sistemului definit
canonic şi propune depăşirea acestei stări de ipocrizie epistemică prin receptarea
senzorială, ca o antropologie complementară.
Ce poate să însemne călătoria din perspective unui antropolog ca
“bibliotecă”?
Un antropolog ca “bibliotecă” este un sedentar.
Călătoria, pentru el, este o obsesie.
Ea reprezintă demultiplicarea sa regresivă.
Călătoria înseamnă atingerea unei ipostaze antropologice originare;
nomadismul.
Călătoria este, astfel, devenirea sa completă.
4 Idem, p.59 „Il pregiudizio razionalista presuppone la possibilità di capire un luogo con il solo
sforzo intellettuale”
5 Idem, p.47 „viaggio presuppone la volonta etnologica...Il turista compara, il viaggiatore
separa”
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Prin călătorie, cele două ipostaze originare, sedentarismul şi nomadismul,
creează fuziunea culturală necesară exercitării menirii sale; înţelegerea
comportamentelor culturale.
Prin călătorie, un antropolog devine o bibliotecă pregătită să facă o
lume.
Sedentar, un antropolog rămâne o bibliotecă închisă.
Cortul lui Malinowski
Există în Argonauţii Pacificului de Vest o fotografie a cortului lui
Malinowski, instalat lângă cabana şefului satului omarakana, care, după noi,
simbolizează perfect statutul duplicitar al antropologului, chiar dublu, dacă
împingem argumentaţia până în cele mai mici nuanţe.
Fotografia vrea să demonstreze originalitatea şi, mai ales, eficienţa noii
metode malinowskiene, cea a observaţiei participative, a cercetătorului care,
învăţând idiomul aborigenilor, locuind cu ei o perioadă îndelungată, şi făcându-i
astfel să se obişnuiască cu el, participând la toate activităţile acestora, consideră
că poate fi acceptat ca un rău necesar, obţinând, în felul acesta, informaţii
preţioase şi concrete, capabile să recompună viaţa comunităţii respective. “Cortul
lui Malinowski” este o iluzie a acceptării.
În fond, curiozităţii, oricât de naturală ar fi ea, a cercetătorului i se
răspunde printr-o curiozitate la fel de intensă a locuitorilor, în special, a copiilor
(Malinowski chiar recunoaşte aceasta în paginile cărţii lui!), care-l supun unui
spionaj neîntrerupt, binevoitor şi benign, dar nu mai puţin supărător sau eficient.
Centralitatea poziţionării cortului, transferul de legitimitate produs de
vecinătatea locuinţei şefului, ca forme retorice ale acceptării, sunt contrazise
de natura, aspectul şi conţinutul cortului. Toate evocă diferenţa, străinul. Pereţii
cortului, pânză dublu obstructoare, o dată, prin natura materialului, atât de inedită
pentru locuitori, apoi, prin aşezarea însăşi, privilegiu greu de înţeles, ascund o
altă lume, o altă organizare mentală, o altă tehnologie, o altă cultură a locuirii şi
o altă cultură, în general.
Existenţa cortului mai scoate în evidenţă şi o diferenţă ontologică. Opus
cabanei indigene, cortul sugerează improvizarea locuirii, accidentalul, trecătorul,
încă o dată, străinul. Dacă locuinţa trobriandeză a omarakana vorbeşte despre
o ierarhie socială, despre o poziţionare simbolică, socială şi cosmică, deci de
stabilitate şi perpetuitate, cortul sugerează artificialitatea şi chiar una dublă, căci
relevă o artificialitate a anchetei de teren, acea punere în scenă, premergătoare
cercetării şi o artificialitate a aşezării în social, acea punere lângă şef fără relevanţă
ierarhică.
Mimarea naturalului, a comunicării prin utilizarea aceleiaşi limbi, a
indigenilor, ca retorică a apropierii, a includerii, chiar, este contrazisă brutal de
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tot ce reprezintă o cultură a scrisului: chestionare, note, înscrisuri, hărţi, desene,
maşină de scris, aparat de fotografiat şi care mobilează cortul ca ceva firesc,
adecvat şi util. Acest nou univers respinge, îndepărtează. El creează un univers
secundar, o replică, o artificialitate, căci nu s-a transformat încă în carte, naturalul
culturii antropologului, nici n-a rămas la starea de oralitate perisabilă, pasageră,
fulgurantă, ca natural al existenţei aborigene.
Toate aceste duplicităţi ale antropologului sfârşesc prin a releva statutul
dublu al acestuia, căci el se vrea şi cercetător şi informator. Observaţia prin
participare, în primă fază, căci, ulterior, informaţiile sunt validate de nativi, o
auto-livrare de informaţii. Există o logică a cotidianului, a contextelor de viaţă,
pe care antropologul consideră că o stăpâneşte în urma participării îndelungate
la viaţa celor cercetaţi şi se simte tentat să transforme perceperea fenomenelor,
a succesiunii evenimentelor în informaţie, în notă documentară, în menţiune de
jurnal de cercetare, transformându-se, deci, în propriul informator.
Acesta este, mutatis, mutandis, statutul antropologului ce face din
subtilitatea senzorială a oraşului terenul său de cercetare. Totul se reduce, aşa
cum observa James Clifford, la acea “observaţie participativă, un fel de libertate
hermeneutică de a te mişca în cerc înăuntru şi în afara situaţiilor sociale.”6
Libertate şi naturaleţe, aş adăuga, întrucât o trăsătură importantă a acestei inedite
situaţii este totala lipsă a mise-en-scène, a preterenului, a pregătirii.
Antropologul-călător-informator face o antropologie într-o oră sau cât
durează călătoria lui urbană. În felul acesta, antropologul parcurge/”navighează”
oraşul ca şi când ar scrie permanent un text, o glossă. Ancheta lui devine un jurnal
de călătorie fără sfârşit.
Întrebarea esenţială, în acest caz, ar fi în ce măsură un astfel de “jurnal”
poate fi considerat ştiinţă (antropologie) sau literatură. Ni se pare evident faptul
(şi am dezvoltat această idee în jurul noţiunii de antropolog bibliotecă!) că
raportarea antropologului faţă de realitatea ce se oferă cercetării lui se face ca
urmare a unei formaţii (deformaţii!) ştiinţifice (un aparat conceptual, un index
taxonomic şi, mai ales, o metodă). E la fel de adevărat că între momentul
receptării, al inscripţionării mentale, şi cel al transpunerii scripturale intervine o
paranteză temporal şi psihologică. Aceasta poate modifica “rezultatele” cercetării,
interpretarea.
Părerea noastră este că şi în aceste condiţii “textul” este produs în aceleaşi
coordonate ale ştiinţei cadru şi că produsul poate fi doar mai bogat în nuanţe, în
ipoteze, în deschideri interpretative. Altfel spus, subiectivitatea receptării şi a
decriptării este păstrată în limitele normale, acceptabile ale rigorii ştiinţifice.
Să ne aducem aminte ce afirma Le Breton referitor la contribuţia
individului la definirea situaţiei, la diferenţa dintre resimţirea acesteia şi definirea
6 J.Clifford, Strade. Viaggio traduzione alla fine del secolo XX, Torino, Bollati Boringheri, 2008,
p.32, trad. apud Routes. Travel and Translation în the Late Twentieth Century, Harvard university
Press, Cambridge-London, 1997
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ei, diferenţă substanţializată de actul de interpretare, deci de tot acel trecut al
experienţei individului/antropologului.
Ceea ce face ca “textul” rezultat să pară literatură este faptul că el nu se
construieşte ca o sinteză a mai multor informaţii vizibil declarate sau epistemic
asumate, că nu se realizează o conjuncţie a mai multor receptări concrete. Nimic
mai fals, căci orice antropolog/savant este o bancă de date (cultura sa!).
El se raportează automat şi natural la aceasta, astfel încât orice confruntare
cu o realitate conduce la o actualizare a băncii de date. Informaţia este stocată
şi apoi confruntată cu virtualitatea, proiecţia culturală a acesteia, văzută ca
proprietate a autorului, chiar în sensul organizării şi înţelegerii ei ca genotext, şi
apoi interpretată.
Faţă de principiul metodologic malinowskian al observaţiei participante,
antropologul ca autor nu trebuie să “şteargă” nimic din ceea ce poate fi numit
arhiva sa culturală pentru a intra “reformatat” în contact cu noua realitate de
cercetat. Din contră, tot ce acesta ştie poate fi considerat “arhiva” clasificată,
rezultat al unor anchete anterioare cu care confruntarea se face automat. “Textul”
său poate fi înţeles şi ca produs al unei astfel de confruntări.
Ar trebui să subliniem că teoria noastră are un grad mare de aplicabilitate
pentru realitatea urbană, mai dinamică, mai versatilă, mai greu, dacă nu, imposibil
de formalizat decât cea rurală. Teoria noastră nu exclude o anume etnografie
urbană, care trebuie practicată deşi rezultatele ei sunt discutabile, dar treptele de
condiţionare impuse de Claude-Lévi Strauss (etnografie, etnologie, antropologie)
sunt în noua viziune mai laxe, diferit consistente şi favorabil interpretative.
Într-o altă ordine de idei, o astfel de ipostază a antropologului ca autor
care abordează societatea urbană are avantaje considerabile. Am convenit, deja,
că realităţii brute a oraşului i se adugă o realitate “subtilă”, formată din mirosuri,
zgomote, culori la fel de capabilă ca şi prima să se organizeze în forme de
comunicare şi, mai ales, să creeze semantici complete ale realităţii cercetate.
Ori, dacă prima poate fi arhivată, calsificată, a doua se sustrage unui astfel
de procedeu prin însăşi natura ei fulgurantă, evanescentă. Într-un astfel de caz,
antropologia ca “jurnal de călătorie”, scris de antropologul ca autor, devine arhivă
pentru o realitate “subtilă”, o corporalizare a senzorialului prin textualizarea sa. Cu
alte cuvinte, textul produs este o antropologie a oraşului subtil, nu o antropologie
a simţurilor.
O astfel de antropologie este automat o deschidere metodologică, ea
propune o regândire a culturii ca loc de reşedinţă şi de călătorie7, în acelaşi
timp.
Antropolog/locu[i]tor sau dispariţia preterenului
7 J.Clifford, op.cit. 42
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Spaţiul urban constituie pentru antropologul, care-l locuieşte, un spaţiu
de viaţă şi de cercetare, un permanent spaţiu de cercetare. Aici, orice antropolog
devine un Malinowski perpetuu, iar cel mai neînsemnat contact cu realitatea
urbană un prilej de anchetare, aş spune chiar o obligaţie de anchetare.
Această obligaţie este impusă chiar de natura contradictorie a relaţiilor
sociale urbane, care solidarizează dar se şi sustrag solidarizării. Oraşul poate fi
considerat o colectivitate dar şi o sumă de individualităţi.
Locuitorii lui pot avea conştiinţa comunităţii sau pot, foarte bine, trăi într-o
succesiune de sfere individuale. Simbolic, oraşul este o individualitate (Roma,
Ierusalim, New York, Paris), chiar dacă topografic trăieşte prin juxtapunerea
cartierelor lui şi prin înghiţirea hulpavă a comunelor limitrofe, care sunt ridicate
la rangul de periferii; un polimorfism geografic, cultural şi identitar.
Mai mult chiar, marcarea acestei absorbţii se face prin bulevarde circulare,
periferice sau hiperspaţii comerciale, spaţii de utilitate publică (aeroporturi,
autogări, parcări etc.), pe care Augé le numea non-spaţii (non-lieux), locuri vidate
de memorie.
Ori, dacă privim din punctul acesta de vedere, o altă contradicţie se
conturează, de data aceasta, una filosofică, între modernitatea primulul tip de
comportament şi supra-modernitatea noului tip de spaţii.
Fiecare din aceste realităţi este receptată diferit de către locuitorii oraşului,
formând un puzzle incomplet sau o imagine incoerentă.. numai antropologul
conştientizează această contradicţie supremă modern-supramodern, care
produce un alt tip de abordare, un alt tip de retorică, un alt text, care coagulează
particularităţile receptărilor individuale, conferindu-le sensul colegării, coerenţa
încatenării.
Augé subliniază acest aspect atunci când vorbeşte despre „noile locuri”8pe
care antropologia contemporană ar trebui să le abordeze, căci toate vorbesc despre
o criză a receptării celuilalt, iar celălalt, cel puţin, în concepţia lui Augé, este
instrumentul esenţial al construirii identităţii ca negociere cu diverse alterităţi, iar
oraşul pare a fi cheia acestor noi antropologii.
Antropologul francez se întreabă, sugerând prin această interogaţie
amploarea schimbării de paradigmă, dacă „oraşul este o lume sau lumea devine un
oraş.” Augé semnala această schimbare de paradigmă, confruntarea antropologiei
cu lumea pe care ar trebui să o reflecteze şi renunţarea la miraje precum exoticul,
acum douăzeci de ani, făcând, sugestivă ciclicitate, o analiză a precedentelor două
decenii structuraliste şi propunând cinci modele de revizionism antropologic.
Al cincilea model, pe care el îl numeşte „dialogul surzilor”9, relevă tocmai
lupta cu canonul, impunerea unui nou nivel de analiză, unui nou instrument
intelectual, care, în cazul lui, era non-spaţiul urban, esenţa devenirii supra-moderne
8 M. Augé, Pour une anthropologie des mondes contemporains, Paris, Flammarion, 1994
9 Idem, p.63
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a oraşului, contrafacere a unei modernităţi solidarizante, puternic personalizate:
„Bref, la ville a une histoire et une personnalité: un certain nombre
d’individus s’y reconnaissent et cette identification collective (qui peut aller
jusq’à l’affirmation de traits psychologiques partagés par tous les habitants) n’est
pas exclusive, bien au contraire, des rapports singuliers que chacun peut établir
avec elle. La ville est plurielle, à la fois parce qu’elle est composée de multiples
quartiers et parcequ’elle existe singulièrement dans l’imagination et les souvenirs
de chacun de ceux qui l’habitent ou la fréquentent [...] la promenade, la flânerie
en vilee sont l’expression d’une liberté qui s’épanouit dans le paysage urbain.
[...] la liberté en ville (la liberté d’un individu) s’exprime pleinement par le choix
d’un itinéraire, d’un libre parcours.”10
Parcurgerea spaţiului urban, infinita lui luare în posesie sau infinta lui
rememorare, ca manifestare a libertăţii individuale, această rememorare ca
substanţialitate a „identificării comune”, a afirmării conştiinţei apartenenţei
la aceeaşi cultură urbană dar şi ca o contrazicere a ei prin supramarcarea
individualităţii, reprezntă avanpremiera schimbării statutului terenului
antropologic şi al antropologului însuşi.
Confruntarea realistă, amintită de Augé, a antropologiei cu lumea din
care face parte se face prin „re-aşezarea” antropologului în această lume. Aşa că
prima schimbare presupune „dezartificializarea” raporturilor cu lumea, recursul
la natural, la non-convenţional.
Tot ce înseamnă anticipare, pregătire, iluzie, acel „pre” sunt atenuate
de însuşi ritmul cu care antropologul se re-aşează în terenul său. Dacă, pentru
antropologia clasică, antropologul construia terenul, antropologia urbanului vede
cum terenul se construieşte în jurul antropologului, în urma construirii de sine a
acestuia prin confruntarea cu lumea căreia îi aparţine.
Preterenul se ocultează ca noţiune şi practică iar antropologul poate deveni
o “maşină de scriere”. Locuitor anonim, antropologul îşi exercită, din spatele
anonimatului său, meseria într-un mod reflex. În acest caz, prezintă chiar un mare
avantaj, acela de a nu modifica prin varii strategii referenţialul, de a nu disturba
continuumul firesc, natural al realităţii urbane în care cercetătorul se integrează.
Deconspirarea lui, afirmarea lui ca savant cercetător, ar produce, fără
îndoială, modificări comportamentale ale celor cu care ar intra în contact, fluxurile
de interes s-ar schimba şi, în felul acesta, comunicarea s-ar corupe, căci, dacă
aplicăm straussianul “totul este comunicare”, societatea ne apare ca un desktop
imens pe care se află un background comunicaţional şi în care, într-o viteză
variabilă şi considerabilă, se deschid ferestre care conţin contexte de comunicare
specifice, personalizate, ca nişte teme ale desktopului, doar că într-un număr
infinit.
Implicarea anonimă a antropologului se face, întâi, faţă de un background,
10 Idem, p.158-59
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văzut ca un grad zero al comunicării; derulare de gesturi, acţiuni naturale întrun spaţiu natural şi care au o semantică neconstrânsă de o realitate de adâncime
sau, altfel spus, un grad zero al comunicării, în care, între spaţiul fizic real şi
totalitatea gesturilor, acţiunilor, mirosurilor, sunetelor există o concordanţă
impusă de o paradigmă a acelui decupaj de realitate, gestionate de logica naturală
a evenimentelor sociale (antropo-logica).
Această concordanţă poate fi distrusă de orice anomalie, când o realitate
de adâncime face ca gesturile, mirosurile, acţiunile, sunetele să devieze de la
paradigmă. Atunci back-groundul se umple de “ferestre”, comandate de condiţii
cunoscute sau nu, gestionate de realităţi deductibile sau nu. O astfel de deviere
poate fi considerată o deconspirare a antropologului şi o virusare a comunicării.
Comunicarea capătă un indice şi existenţa ei impune, întâi, decriptare şi doar,
apoi, interpretare.
Ni se pare mai apropriat, în acest context, să vorbim despre oraş, mai
curând, ca despre un habitus (cf. Bourdieu), adică dispoziţii sufleteşti şi practici
însuşite, încarnate (cf. Clifford) decât despre un teren. În felul acesta, emoţiile şi
senzorialul ar fi recuperate de crecetarea de teren, iar antropologul şi-ar clarifica
statutul. El nu ar mai trebui să proiecteze, să prestabilească trasee mustind de
sensuri, adevărate supralocuri, cum o făceau antropologii clasici pentru a verifica
acolo acele practici specifice, articulate de normele disciplinei sau călătorii
romantici, ci pur şi simplu să penduleze anonim prin spaţii bine delimitate, „să
circule şi să muncească”11.

11 Idem, p. 89
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Matrice sigilare aparținând poliției orașului Târgu
Jiu (1867-1872)
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics
Dans l’étude Matrices sigillaires appartenant à la Police de la ville Târgu
Jiu (1867-1872), l’auteur présente deux pièces qui proviennent des Archives
Nationales Centrales de Bucarest, de la collection „Matrices sigillaires”. Ces
matrices sigillaires à l’aide desquelles on imprime le sceau sur les documents,
ont des formes rondes, sont confectionnées en laiton, sont gravées en excision, ont
des dimensions variables et ont sur leur emblème les armoiries de la Roumanie
de 1867. On analyse l’emblème des ces matrices sigillaires concernant: l’écu, les
emaux (les métaux et les couleurs usités dans la science du blason), les meubles,
les couronnes qui timbrent l’écu et le pavillion, le globe croiseté.
Mots-clés: Archives Nationales, armoiries, couronnes, écu, emaux, globe
croiseté, matrices sigillaires, meubles, police, Târgu Jiu.
La Arhivele Naţionale Centrale din Bucureşti, în colecţia de matrice
1
sigilare , se află două piese care au aparţinut, în perioada 1867-1872, Poliţiei
oraşului Târgu Jiu. Aceste matrice, care imprimau sigiliul2 pe documente, au
forma rotundă3, sunt confecţionate din alamă, sunt gravate în excizie4 şi le vom

1 Denumim matrice sigilară obiectul confecţionat din material dur care, având gravate o
reprezentare şi un text ce-l individualizează pe posesor, serveşte la realizarea amprentei sigilare;
Damian P. Bogdan, O străveche matrice de pecete românească, în Studii şi Materiale de Istorie
Medie, I, 1956, p. 245; Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric. Album sigilografic,
Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 5.
2 Sigiliul este amprenta rămasă pe suportul documentului (în ceară, hârtie, soluţie de aur, tuş
sau fum) în urma aplicării matricei sigilare ce poartă o emblemă şi un text menit a individualiza
posesorul; sigiliul este principalul mijloc de garantare a secretului şi de asigurare a autenticităţii
actului; Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. Arhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie, colectiv de autori, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1982, p. 213-218.
3 Sigilile rotunde, cu forma considerată fundamentală, reprezintă autoritatea; LaurenţiuŞtefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. I. Sigiliile emise de cancelaria
domnească a Ţării Româneşti (1390-1856) – Trésor sfragistique roumain. I. Les sceaux emis par
la chancellerie princière de la Valachie (1390-1856), Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 2006, p. 64.
4 Gravarea sigiliilor se poate face în adâncime (incizie), pentru sigilarea în ceară sau cocă, ori în
relief (excizie), pentru sigilarea în tuş sau fum; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 128.
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aliza, în bună măsură, cu ajutorul sigilografiei5 şi heraldicii6. În câmpul sigilar7 al
acestor două vestigii se distinge, cu mici modificări, stema României din 18678
pe care o redăm mai jos aşa cum a fost descrisă în legea de la acea vreme.
Art. 1. Armele României se fixează după cum urmează:
Art. 2. Scutul are forma unui pătrat lung. Partea interioară rotunjită la
ambele unghiuri şi terminată la mijlocul bazei printr-un vârf. Scutul se împarte
în 4 secţiuni, prin două linii încrucişate în mijloc. În secţiunea din dreapta de sus,
pe albastru, în cea din stânga de jos, pe galben, figurează aquila română cu capul
spre aripa stângă şi cu o cruce de aur în gură, simbolul Ţării Româneşti.
În secţiunea din stânga de sus, pe albastru, şi în cea din dreapta în jos,
pe roşu, figurează capul de bour cu o stea între coarne, simbolul Moldovei. În
ambele secţiuni superioare ale scutului, în stânga şi în dreapta liniei despărţitoare,
figurează soarele şi luna. Pe scut va fi coroana regală.
Art. 3. În mijlocul scutului României figurează scutul M. S. Domnitorului,
scartelat, având secţiunea de sus din dreapta şi cea de jos din stânga în alb (argint),
5 Sigilografia a fost fondată în secolul al XVII-lea de Dom Mabillon, părintele erudiţiei moderne
şi dezvoltată în secolul al XIX-lea de către Louis-Claude Douët d’Arcq, un mare arhivist şi istoric
care, împreună cu echipa sa, a scos lucrarea Collection des sceaux des Archives de l’Empire.
Franceză la origine, această disciplină nu a întârziat să se extindă în toată Europa, pretutindeni
unde, încă din Evul Mediu, se impunea obiceiul de a valida documentele cu sigiliu; Jean-Luc
Chassel, Les sceaux dans l’Histoire, l’Histoire dans les sceaux, în Les sceaux, sources de l’histoire
médiévale en Champagne. Actes des tables rondes de la Société française d’héraldique et de
sigillographie (Troyes, 2003-Reims, 2004) sous la direction de Jean-Luc Chassel, Paris, Société
française d’héraldique et de sigillographie, 2007, p. 9.
6 Heraldica este disciplina auxiliară a istoriei care studiază stemele, blazoanele etc.; Florin Marcu,
Marele dicţionar de neologisme, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2000, p. 422.
7 Câmpul sigilar este suprafaţa pe care se gravează emblema şi legenda unui sigiliu; Dicţionar al
ştiinţelor speciale, p. 71.
8 Promulgată prin Legea pentru fixarea şi stabilirea armelor României, publicată în Monitorul,
jurnal oficial al României, no. 75 din 2/14 aprilie 1867, p. 450-452; Supliment Monitorul Oficial
no. 75, p. 453-454; ibidem, no. 77 din 5/17 aprilie 1867, p. 467; vezi şi Ştefan D. Grecianu,
Eraldica română. Actele privitoare la stabilirea armerielor oficiale cu planşe şi vocabular,
Bucuresci, Institutul de arte grafice Carol Göbl, 1900, p. 11-16, 44-45; P.V. Năsturel, Steagul,
stema română, însemnele domneşti, trofee. Cercetare critică pe terenul istorii (cu numeroase
figuri în culori), Stabiliment de arte grafice „Universala”, Bucureşti, 1903, p. 95-100; Constantin
Moisil, Stema României. Originea şi evoluţia ei istorică şi heraldică, Bucureşti, 1931 (extras
din Boabe de grâu, II, 1931, nr. 2, p. 65-85), p. 18-19; idem, Stema României, în Enciclopedia
României, vol. I, 1938, p. 69; Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 159-160; idem, Evoluţia armeriilor Ţărilor
Române de la apariţia lor şi până în zilele noastre (sec. XIII-XX), traducere din limba franceză
Livia Sîrbu, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2005, p. 402-406; Maria Dogaru, Colecţiile de
matrice sigilare ale Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984, p. 46; eadem, Stemele României moderne,
în Magazin Istoric, 1993, p. 3-5; eadem, Din heraldica României, JIF, 1994, p. 61; Cristache
Gheorghe, Maria Dogaru, Simbolurile naţionale ale României, Editura Sylvi, Bucureşti, 2003, p.
123-128; Laurențiu-Ștefan Szemkovics, Matrice sigilare aparţinând Ministerului de Interne şi
unor structuri poliţieneşti (1831-1931), Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2012,
p. 33.
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iar cea din stânga de sus şi cea din dreapta de jos în negru. Scutul are drept suporţi
în stânga un leu, iar în dreapta o femeie în costumul femeilor dace, care ţine în
mâna stângă arma Dacilor, numită arpi.
Art. 4. Pe suport este aşezată o eşarpă albastră pe care este scrisă deviza
familiei Hohenzollern: „Nihil sine Deo”.
Art. 5. Pavilionul este de culoare roşie (pourpre), căptuşit cu hermină,
având deasupra coroana regală.
I. Matrice sigilară rotundă (41 mm), din alamă, gravată în excizie,
având în emblemă un scut francez modern9, dreptunghiular, cu talpa în acoladă,
scartelat, încărcat în cartierul 1, pe albastru10, cu acvila cruciată11, redată din faţă,
cu capul conturnat12, cu aripile13 deschise şi orientate în jos, flancată14 în partea
stângă superioară de soare15 cu 16 raze, în 2, pe albastru, cu capul de bour16 cu
stea17 între coarne18, flancat în partea dreaptă superioară de semilună19, în 3, pe
9 Vezi şi Lorenzo Caratti di Valfrei, Dizionario di Araldica i significati e le figure di 3200 termini
araldici, Arnoldo Mondatori Editore S.p.A., Milano, 1997, p. 182, fig. 187.
10 Albastru (azur) = culoare utilizată în alcătuirea stemelor, reprezentată convenţional prin linii
orizontale plasate la distanţă egală. Semnifică loialitate, fidelitate, frumuseţe; A. de la Porte,
Trésor héraldique d’après d’Hozier, Ménétrier, Boisseau, etc., Paris, Leipzig, H. Casterman,
Tournai, 1861, p. 11.
11 Acvilă cruciată = pasăre heraldică purtând în cioc o cruce; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p.
17.
12 Conturnat = se spune: 1) despre animale sau despre capete de animale care privesc spre stânga
scutului; 2) de chevron atunci când vârful este întors spre partea stângă a scutului; W. Maigne,
Abrégé méthodique de la science des armoiries suivi d’un glossaire des attributs héraldiques,
d’un traité élémentaire des ordres des chevalerie et de notions sur les classes nobles, les
anoblissements, l’origine des noms de famille, les preuves de noblesse, les titres, les usurpations
et la legislation nobiliaires, Paris, Garnier frères, Libraires-Éditeurs, 1860, p. 229.
13 Aripi = simbol al avântului; indică facultatea cunoaşterii, o eliberare şi o izbândă; Jean
Chévalier, Alain Ghéerbrant, Dicţionar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri,
culori, numere, Edit. Artemis, Bucureşti, I, 1994, p. 141-143.
14 Flancat = termen ce indică poziţia paralelă cu laturile scutului a unor mobile; Dicţionar al
ştiinţelor speciale, p. 119.
15 Soarele = astru reprezentat cu o faţă umană, înconjurat de 12 sau 16 raze, alternând cele drepte
cu cele ondulate; este simbolul luminii, al bogăţiei şi al abundenţei. El este de asemenea desemnat
ca emblemă a divinităţii. În iconografia creştină, indică adevărul; Cte Alph. O’Kelly de Galway,
Dictionnaire archéologique et explicatif de la science du blason, tome I, Bergerac, Imprimerie
générale du sud-ouest, 1901, p. 424.
16 Bour = purtător al lumii; simbol al abundenţei (datorită cornului); Jean-Paul Clébert,
Bestiar fabulos. Dicţionar de simboluri animaliere, Edit. Artemis-Cavallioti, Bucureşti, 1995,
p. 294-306.
17 Stea = simbolul manifestării centrale a luminii, a focarului unui univers în expansiune. Ea
este, ca şi numărul cinci, simbol al perfecţiunii; Jean Chévalier, Alain Ghéerbrant, op. cit., III,
1995, p. 257-264.
18 Corn = simbol al puterii; Jean Chévalier, Alain Ghéerbrant, op. cit., I, p. 367-369.
19 Lună = figură naturală, din categoria aştrilor, reprezentată conform regulilor heraldice, printrun disc de argint cu figură umană. În heraldica românească acest astru este, de obicei, înfăţişat
sub formă de crai nou (semilună) figurat. Poziţia obişnuită a semilunii este culcată la orizontal, cu

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

492
roşu20, cu capul de bour cu stea între coarne, în 4, pe aur21, cu acvila cruciată,
redată din faţă, cu capul conturnat, cu aripile deschise şi orientate în jos. Peste
tot, armele familiei de Hohenzollern: scut polonez, dreptunghiular, cu marginea
superioară şi cea inferioară în acolade orientate cu vârful în sus, respectiv, în jos,
sfertuit, având în cartierele 1 şi 4 argint22, în 2 şi 3 negru23. Scutul mare, aşezat
cu vârful pe două arabescuri24, timbrat de o coroană închisă, fără tocă, compusă
dintr-un cerc împodobit cu pietre preţioase, surmontat de opt cruciuliţe (dintre
care cinci sunt vizibile), intercalate de perle25, din vârful cărora pornesc opt
arce ornate cu perle care se reunesc în partea de sus şi se termină printr-un glob
crucifer26, cu cruce labată27 (cu braţele de formă concavă), are ca tenanţi: la dextra
o femeie dacă redată din faţă, cu capul întors spre stânga şi privind la coroana
care timbrează scutul, stând pe un arabesc, purtând veşminte lungi, ţinând în mâna
dreaptă sica aşezată în pal, cu mâna stângă pe marginea de sus a scutului, iar la
coarnele în sus; când este redată orizontal cu coarnele în jos se blazonează răsturnată; când este
înfăţişată vertical cu coarnele îndreptate spre flancul drept se defineşte semilună întoarsă; iar când
este în poziţie verticală, cu coarnele spre stânga, se descrie conturnată. Simbolizează veşnicie,
nemurire, strălucire; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 159.
20 Roşu = culoare utilizată în alcătuirea stemelor, reprezentată convenţional prin linii verticale
plasate la distanţă egală. Semnifică curaj, dârzenie, îndrăzneală, dragoste, sacrificiu, bunătate,
vigilenţă şi justiţie; A. de la Porte, op. cit., p. 11; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 201.
21 Aur = metal utilizat în alcătuirea stemelor; este reprezentat convenţional prin puncte plasate
la egală distanţă între ele (Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 49); simbolizează bogăţie, forţă,
credinţă, puritate, constanţă, bucurie, prosperitate, viaţă lungă; G. Eysenbach, Histoire du blason
et science des armoiries, Tours, MDCCCXLVIII, p. 370; H. Gourdon de Genouillac, Les Mystères
du blason de la noblesse et de la féodalité. Curiosités – bizarreries et singularités, Paris, E.
Dentu, Éditeur, Libraire de la Société des Gens des Lettres, 1868, p. 16.
22 Argint = metal utilizat în alcătuirea stemelor, reprezentat convenţional prin câmp alb, respectiv
suprafaţă liberă. Simbolizează puritate, nevinovăţie, sinceritate; H. Gourdon de Genouillac, op.
cit., p. 16-17.
23 Negru = culoare utilizată în alcătuirea stemelor, reprezentată convenţional prin linii verticale
suprapuse pe linii orizontale. Semnifică ştiinţă, modestie, durere, prudenţă; Dicţionar al ştiinţelor
speciale, p. 173.
24 Arabescul = poate fi pus în legătură cu pânza de păianjen şi, de asemenea, cu labirintul,
al cărui itinerar complex are menirea să conducă de la periferie spre centrul local (simbolul
centrului invizibil al fiinţei); Jean Chévalier, Alain Ghéerbrant, op. cit., I, p. 121-122.
25 Perla = în Europa era folosită în medicină la tratarea melancoliei, a epilepsiei, a demenţei.
La greci, perla era simbolul iubirii şi al căsătoriei. Ea simbolizează sublimarea instinctelor,
capătul luminos al evoluţiei. Perla este rară, pură, preţioasă. Datorită formei sale sferice,
perla este asociată cu perfecţiunea; mai simbolizează cunoaşterea; Jean Chévalier, Alain
Ghéerbrant, op. cit., III, p. 66-69; Hans Biedermann, Dicţionar de simboluri, vol. II, Editura
Saeculum I.O., Bucureşti, 2002, p. 327-328.
26 Glob crucifer = sferă suprapusă de o cruce care se găseşte în vârful coroanelor închise, în mâna
unor personaje sau deasupra unor scuturi; este însemn al puterii suverane, atribut al suveranităţii.
În heraldica românească globul crucifer este întâlnit în stemele Ţării Româneşti, în armele
Moldovei şi în armeriile statului român; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 127.
27 Silviu Andrieş-Tabac, Tipologia crucii heraldice, în Analecta Catholica, IV, 2008, Chişinău,
2010, p. 110, fig. 37.
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senestra un leopard lionat28, stând cu piciorul stâng posterior pe un arabesc, cu
cel drept sprijină partea de jos a scutului, ţinând cu laba stângă anterioară scutul
de flancul stâng, pătrunzând în dreptul liniei orizontale despărţitoare, iar pe cea
dreaptă o ţine pe marginea de sus a scutului. Sub scut, deviza29 „ NIHIL SINE
DEO”30 (NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU). Întreaga compoziţie este inclusă sub un
pavilion31, căptuşit cu hermină32, dotat cu franjuri şi ciucuri, prins, în partea de
sus, sub o coroană închisă asemănătoare cu cea care timbrează scutul, dar de
dimensiuni mari decât aceasta. În exergă33, mărginită de un cerc liniar la exterior,
legenda: * ROMÂNIA * POLIŢIA ORAŞULU(i) TÂRGU JIU.34

28 Leopard lionat = leopard rampant, adică ridicat pe labele inferioare şi are capul văzut din faţă;
G. de L. T***, Dictionnaire héraldique, contenant tout ce qui a raport à la science du blazon, avec
l’ explication des termes; leurs etymologies, & les exemples nécessaires pour leur intelligence,
suivi des Ordres de Chevaleries dans le Royaume et de l’Ordre de Malthe, Paris, Chez Lacombe,
MDCCLXXIV, p. 20.
29 Deviza = inscripţie conţinând o maximă morală, o exclamaţie, o formulă de credinţă, un
angajament; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 100.
30 Maria Dogaru, Din heraldica României, JIF, 1994, p. 73.
31 Pavilion = ornament exterior al scutului sub formă de mantou, prevăzut în partea superioară
cu un baldachin. Este alcătuit din purpură, căptuşit cu hermină, brodat cu franjuri şi ciucuri din fir
de aur. Simbolizează cortul sub care membrii familiilor domnitoare îşi adăpostesc armele. Uneori
acesta este reprezentat chiar şi în armele de stat, fără baldachin, semnificaţia păstrându-se totuşi;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 183.
32 Hermină = blană utilizată în alcătuirea stemelor, în special la căptuşirea pavilioanelor şi
mantourilor. Este reprezentată convenţional printr-o suprafaţă albă semănată cu codiţe negre.
Este blana folosită de obicei la reprezentarea armelor de stat. Simbolizează măreţie, suveranitate;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 131.
33 Exergă = spaţiul de la marginea câmpului sigilar, de obicei cuprins între două sau mai multe
cercuri (ce pot fi liniare, şnurate, perlate, etc.), în care se gravează textul legendei; Dicţionar al
ştiinţelor speciale, p. 111.
34 Arhivele Naţionale Centrale, col. Matrice sigilare, nr. 4396.
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II. Matrice sigilară rotundă (42 mm), din alamă, gravată în excizie, având
în emblemă un scut francez modern, scartelat, încărcat în cartierul 1 cu acvila
cruciată, redată din faţă, cu capul conturnat, cu aripile deschise şi orientate în
jos, flancată în partea stângă superioară de soare, în 2 cu capul de bour cu stea
deasupra coarnelor, flancat în partea dreaptă superioară de semilună, în 3 cu capul
de bour cu stea deasupra coarnelor, în 4 cu acvila cruciată, redată din faţă, cu
capul conturnat, cu aripile deschise şi orientate în jos. Peste tot, armele familiei
de Hohenzollern: scut polonez, sfertuit, având în cartierele 1 şi 4 argint, în 2 şi
3 negru. Scutul mare, aşezat cu vârful pe două arabescuri, timbrat de o coroană
închisă, fără tocă, compusă dintr-un cerc împodobit cu pietre preţioase, surmontat
de opt cruciuliţe (dintre care cinci sunt vizibile), intercalate de perle, din vârful
cărora pornesc opt arce ornate cu perle, aplatizate la orizontală în partea de sus,
care se reunesc în partea superioară şi se termină la mijloc printr-un glob crucifer,
cu cruce labată (cu braţele de formă concavă), are ca tenanţi: la dextra o femeie
ţinând în mâna dreaptă o sica dacică, aşezată în pal, iar la senestra un leopard
lionat. Sub scut, deviza „NIHIL SINE DEO” (NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU).
Întreaga compoziţie este inclusă sub un pavilion căptuşit cu hermină, dotat cu
franjuri şi ciucuri, prins, în partea de sus, sub o coroană închisă asemănătoare
cu cea care timbrează scutul, dar de dimensiuni mari decât aceasta. În exergă,
mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda:
ROMÂNIA
POLIŢIA
35
ORAŞUL(ui). TÂRGU-JIU.

35 Ibidem, nr. 4397.
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Consideraţii asupra conservării lemnului la Muzeul
Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara
Ion Catană
O condiţie sine qua non pentru perpetuarea vieţii muzeelor etnografice în
aer liber o reprezintă asigurarea unor condiţii de conservare adecvate care să le
permită menţinerea caracterului original.
În marea lor parte construcţiile, amenajările, mobilier etc. care sunt
adăpostite în aceste muzee au ca material de bază lemnul de esenţe diferite care
îndeplineşte diverse proprietăţi în ceea ce priveşte structura, rezistenţa la atacul
factorilor biologici, mecanici, ş.a.
Material de natură organică utilizat încă din illo tempore, lemnul cunoaşte
de-a lungul vremii modificări esenţiale ca urmare a acţiunii separate sau simultane
a intemperiilor atmosferice, luminii, factorilor chimici şi biologici1.
Însă, cei mai importanţi duşmani ai lemnului sunt agenţii biologici care
asociaţi cu temperatura şi umiditatea prielnice îl afectează în ceea ce priveşte
structura fizică şi chimică. Aceşti factori biologici au fost împărţiţi în două mari
categorii2:
- insecte;
- ciuperci xilofage.
Insectele xilofage3 se prezintă sub forma unor mici vietăţi care se hrănesc
cu substanţele conţinute în lemn. Ele activează mai ales în interiorul lemnului unde
traversează stadiul de la ou la adult. Cele mai nocive carii, aparţin următoarelor
specii:
Carii sunt gândaci care au corpul, în general, cilindric, uneori oval alungit
acoperit cu peri fini şi culoarea brună ori neagră. Se fecundează în piesele afectate
sau în exteriorul lor depunând ouă ovale din care ies larve după cca. 2-3 săptămâni
ce sunt dotate cu mandibule foarte rezistente. în lemnul „mort” sapă o ţesătură de
tunele în diferite direcţii, manifestând predilecţie pentru alburn, parte a lemnului
care conţine substanţe suculente pentru aceşti dăunători.
În muzeele etnografice atacă foarte serios grinzile, şarpantele, scândurile,
stâlpii, lambriurile, pervazurile, parchetul, artizanatul, tablourile, icoanele etc.
Pericolul foarte mare îl constituie atunci când mai multe generaţii se dezvoltă în
aceeaşi piesă care dacă nu se intervine la momentul oportun pot anula obiectul
respectiv. Specialiştii apreciază că lupta împotriva carilor trebuie să debuteze
1 H.J. Plenderleith, La conservation des antiquetes et des ceuvres d’art, Paris, 1966, p.133-134.
2 B.A. Pândele, Conservarea lemnului din construcţii în muzeele etnografice în aer liber, în RM,
p 78.

3 Şt. Negru, Carii de lemn dăunători în muzee, în RM, 2, 1966, p. 128-129.
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din momentul tăierii lemnului din pădure, de recomandat fiind ulterior realizarea
unui echilibru între temperatură şi umiditate4.
Zona depozitelor trebuie să fie plană, uscată, bine aerisită de vânt şi la
o distanţă considerabilă faţă de marginea pădurii. Bunurile culturale trebuie
aranjate astfel încât să beneficieze de un aeraj adecvat, ideal fiind păstrarea unei
distanţe de 0,25 m înălţime de la sol5.
Construcţiile şi anexele lor sunt afectate mai puţin dacă s-au respectat
întocmai normele constructive. Permanent trebuie realizat un control al pieselor
de lemn când se schimbă locaţia lor. Se interzice utilizarea materialului atacat
de carii în construcţii. Totodată, bunurile culturale infestate nu trebuie introduse
în case, anexe sau depozite. Pentru combaterea cariilor din piesele mari se pot
folosi substanţe precum creozotul, fluorura de sodiu, fluorsilicatul de magneziu,
dinitrofenolul, dinitrocrezolul, ortonitrofenolul, carbolineum etc.6. Acestea se pot
aplica prin stropire, pensulare sau impregnare.
Piesele mici afectate de carii se pot trata prin pensulare, stropire,
impregnare, injecţii şi soluţii saturate de naftalină, globol, creozot, terbentină în
petrol proporţia fiind de 3:17.
O altă măsură anticari o constituie gazarea pieselor cu sulfură de carbon,
tetraclorură de carbon, cloropicrină, acid cianhidric sau dicloretan. De asemenea,
se mai uzitează şi metoda cu aer cald sau aburi calzi prin care se ridică temperatura
pieselor „bolnave” la peste 60°C. Carii au însă şi duşmani naturali cum sunt:
gândacii răpitori şi unele specii de viespi parazite care anihilează larvele.
Acţiunea de combatere a cariilor este dificilă deoarece aceşti agenţi biotici
vieţuiesc în lemn care constituie un excelent refugiu şi uneori izolator. Utilizarea
diferitelor substanţe chimice trebuie să se realizeze cu foarte mare precauţie
pentru că o administrare deficientă poate modifica caracterul original al bunului
cultural sau produce incendii, intoxicări etc.
Tratarea chimică a lemnului cu substanţe antiseptice evită pericolul
acţiunii factorilor biologici. Un produs cu valenţe insecticide şi fungicide reale
trebuie să aibă următoarele proprietăţi8:
- să anihileze insectele;
- să ofere lemnului o perioadă cât mai mare de viaţă;
- să se comporte ca un insecticid şi fungicid;
- să penetreze facil lemnul;
- să fie imun la manipularea sa de către om, incolor, inflamabil şi
necorosiv.
Substanţele chimice se împart în produşi organici şi produşi minerali.
4 B.A. Pândele, op. cit, p. 80.
5 Ibidem, p. 81.
6 Ibidem, p. 80; H.J. Plenderleith, op. cit, p. 137-142.
7 B.A. Pândele, op. cit. p. 79.
8 ibidem, p. 79; cf. Şt. Negru, op. cit., p. 130.
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Menţionate mai sus ele au o valoare antiseptică şi fungicidă importantă numai în
măsura în care există mijloace tehnice specifice pentru realizarea unor operaţii de
conservare solide. Această realitate presupune utilaje eficiente pentru tratamente,
un laborator de analiză şi personal calificat. De asemenea nu trebuie omise
existenţa unor cunoştinţe de micologie, microscopie, chimie etc.
Lemnul este foarte puternic atacat şi de ciupercile xilofage care într-un
mediu propice de dezvoltare provoacă într-un ritm scurt putrezirea sa. Dintre
speciile de ciuperci care acţionează asupra lemnului din construcţii se pot aminti:
merulius lacrymans (Fig. 1,2), caniophora cerebella (Fig. 3,4), poria vaporaria
(Fig. 5,6) etc.
Ciupercile se înmulţesc prin spori care sunt antrenaţi de aer, se răspândesc
repede şi incubează acolo unde găsesc condiţii favorabile. Când germinează
formează o reţea ca o pânză de păianjen care la rândul ei conţine săculeţ cu
spori care se sparg şi îi eliberează9. Mucegaiul creat de aceste ciuperci secretă
enzime care îi permit să digere materialele organice. Cei mai importanţi factori
care favorizează mucegaiul sunt: umezeala ridicată, temperatura, aerul închis şi
întunericul. Lupta împotriva mucegaiului trebuie să aibă în vedere următoarele
măsuri:
- reducerea umidităţii şi a temperaturilor ridicate;
- evitarea tratamentelor superficiale;
- înlăturarea riscurilor de expunere la aceste ciuperci;
- păstrarea curăţeniei;
- protejarea obiectelor de praf etc.
Alte măsuri preventive de protecţie a construcţiilor, anexelor, mobilierului
din lemn etc. contra unor eventuale atacuri sunt:
- rezistenţa acoperişurilor la intemperiile atmosferice;
- aerisirea tuturor încăperilor;
- înlăturarea posibilităţilor de infiltrare a umidităţii din sol;
- utilizarea în construcţii a unui material lemnos cu umiditatea sub
20%;
- menţinerea unui spaţiu de aerisire între podea şi sol;
- tratarea lemnului cu substanţe adecvate etc.
Actualmente există pe piaţă o serie de produse din gama Supralux, Sadolin
şi Basileum care asigură o protecţie eficientă a lemnului. Acestea au importante
proprietăţi:
- astupă porii suprafeţelor de lemn;
- inhibă umflarea lemnului uscat datorită umezelii;
- micşorează hidrofilitatea suprafeţei prin care creşte durata stratului;
- protejează lemnul faţă de ciuperci şi de radiaţiile U.V. ale soarelui;
- se impregnează bine;
9 I. Oberlander-Târnoveanu, Un viitor pentru trecut, Bucureşti, 2002, p. 57.
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-

protejează lemnul faţă de intemperii, contra mucegaiului şi
înălbăstrii;
- protejează împotriva insectelor dăunătoare;
- sunt hidrofobe şi formează un strat permeabil faţă de aer prin care
umiditatea lemnului şi a mediului va fi în echilibru, iar lemnul nu se
deformează;
- formează o peliculă superficială prin care creşte rezistenţa lemnului;
- evidenţiază frumuseţea naturală a lemnului;
- au durată extralungă; evidenţiază decorativitatea lemnului;
- sunt uşor aplicabile;
- previn formarea de carii şi mucegăire;
- sunt foarte economicoase etc.
- Se aplică prin pensulare, imersie, impregnare, infuzie, cu rola şi
uneori prin pulverizare.
Tratarea bunurilor culturale cu aceste produse trebuie să se execute de
către un personal specializat care să respecte întocmai indicaţiile de utilizare şi
măsurile de protecţie a muncii. De remarcat, este faptul că în asemenea operaţiuni
trebuie antrenat conservatorii, muzeografii, restauratorii şi specialiştii din alte
domenii (chimişti, biologi, arhitecţi). Singurul inconvenient al acestor substanţe
e că sunt foarte costisitoare. însă, pentru a asigura o conservare superioară a unui
muzeu în aer liber este necesar ca bugetul acestuia să prevadă sumele prin care
să fie procurate produsele destinat tratării diferitelor obiecte afectate de ciuperci
sau insecte. O altă modalitate ar fi atragerea unor sponsori serioşi şi iubitori de
cultură populară.
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FIGURI
(imagini internet)

Fig. 1. Merulius lacrymans.

Fig. 2. Merulius lacrymans.
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Fig. 3. Canophora cerebella.

Fig. 4. Canophora cerebella.

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

503

Fig. 5. Poria vaporaria.

Fig. 6. Poria vaporaria.
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Badea Cârţan la Târgu-Jiu
Lucrare susţinută în data de 1 Decembrie 1968
Grigore Pupăză
„Ca într-o minunată urnă în care s-a strâns cenuşa tuturor visurilor de
demult” cum spunea Goga, în Unirea noastră s-au frământat cu lacrimi şi sânge
îndemnurile atâtor generaţii şi atâtor tagme de oameni.
În armata de veacuri luptătoare pentru cel mai înalt ideal al acestui neam,
găsim pe acei cărturari cu verb de foc semănând îndemn la lupta pentru Unire, şi
alături întâlnim pe acei ostaşi, care cu spada au căutat să frângă graniţa nedreaptă,
despărţitoare de fraţi, azi în faţa faptei lor ne plecăm fruntea cu reculegere şi
recunoştinţă. Avem, totodată, mândria că în şirul acestora să putem aşeza în
lumina vie, figurile acelora care pentru marea cauză a neamului au apărat brazda
pâinii ori turma plaiului, devenind fanatici luptători pentru marea împlinire, visată
de veacuri, pe acei adevăraţi apostoli ai unităţii naţionale.
Aceştia vin să dovedească, odată mai mult, că nu numai eroismul pe
câmpul de luptă şi martiriul milioanelor din şanţurile cu sânge, cum rostea Vasile
Pârvan, şi din colibele cu lacrimi au hotărât de biruinţă, şi în egală măsură şi
lucrarea cu răbdare şi dăruire, cu migală şi suferinţă, de ani de zile a celor mulţi
care, doinindu-şi dorul cu turma pe plaiul carpatin, au cunoscut că românii atât
cei de dincoace, cât şi cei de dincolo una sunt şi şi-au pus întreaga viaţă în
slujba idealului de a face din plaiurile pe care a răsună aceeaşi doină o întreagă
unică fiinţă.
Căci dacă cei ce ştiu carte citesc şi cred în ei, oamenii de ţară trebuie să
vadă oameni şi lucruri. Credinţa care iese din această atingere a realităţii înseşi
se preface în nesiguranţă, în patimă şi nimeni nu le poate sta în cale. Aceasta este
trăsătura caracteristică luptei lor şi aceasta fiindcă ideea unităţii străbătuse ca un
fir roşu din adânc de veacuri nu numai mintea cărturarilor noştri, dar şi sufletul
întregului popor.
Lupta acestora vine să confirme ceea ce Kogălniceanu afirmase „că
unirea poporul a făcut-o” şi prezicerile lui Octavian Goga:
Din casa voastră, unde-n umbră
Plâng doinele şi râde hora,
Vor străluci odată vremii
Norocul nostru,- al tuturora.1)
Şi, dacă s-au pierdut în anonimat numele atâtor eroi, ei identificându-se cu
milioanele din rândul cărora s-au ridicat – se păstrează totuşi – simbol răzbătător
în istorie ce se cuvine a-l anunţa azi printre milioanele de jertfe din urna amintirii
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luptelor pentru Unire şi pentru noi cu atât mai mult ……
În cimitirul de la Sinaia, pe o cruce de marmură, străjuind un mormânt
uitat, se poate citi: „Aici doarme Badea Cârţan visând întregirea neamului”.
Inscripţia vădeşte că visul celui adormit în veci, nu-şi găsea împlinirea
atunci când el cădea pe drumul jertfei.
Cine a fost cel care a poposit pentru eternitate aici?
Biografii acestui ţăran din Cârţişoara Făgăraşului de sub Negoi, la poalele
Munţilor Bâlea, dau multe amănunte legate de viaţa lui.
S-a născut la 24 ianuarie 1849 într-o familie de ciobani din moşi
strămoşi.
De mic, cunoaşte viaţa aspră de cioban şi, totodată, asuprirea maghiară.
Din poveştile tatălui află că dincolo de Negoi, spre amiaza mare, sunt oameni de
un neam cu el, de aceeaşi limbă, despărţiţi un hotar. Curiozitatea îl mână să se
convingă, flăcăiandru fiind, să treacă crestele Carpaţilor pentru a se convinge.
De la primul contact cu ciobanii de prin părţile Muscelului îşi exprime
nedumerirea: Cine dracu a mai văzut graniţă în mijlocul Ţării?
La 18 ani părăseşte satul cu o turmă de 40 de mioare, pentru a trece în
Bărăgan, nădăjduind să-şi încropească cele necesare unei vieţi liniştite, dar mai
mult din curiozitate, trăsătură care-l caracterizează, deşi nu ştia carte.
În drum, la Săcelu, se întâlneşte cu ciobanul Ion Cotigă, care pe măgarul
Damaschin purta o adevărată bibliotecă ambulantă, între cărţi având şi Cronica
lui Gheorghe Şincai. Trezindu-se în Bărăgan, are răgazul să înveţe carte, dascăl
avându-l pe Ion Cotigă.
La vârsta de 25 de ani, ajunge să poată citi orice carte. Printre cele citite,
merită să amintim una care conţinea legile draconice ale guvernului maghiar.
Cele mai plăcute pentru el vor fi cărţile care povestesc despre faptele
strămoşilor. Îl impresionează, puternic, vremea lui Ştefan cel Mare, răscoala lui
Horea, Cloşca şi Crişan, precum şi Avram Iancu. În mod deosebit îi atrage atenţia
lupta lui Mihai Viteazul, care reuşeşte să unească sub acelaşi sceptru românii de
pretutindeni.
Din cărţile acestea îşi formează convingerea fermă că el, ciobanul din
Cârţişoara, se trage din neamul care, odinioară, a impresionat lumea şi nu-şi
poate stăpâni entuziasmul şi, ameţit de ideea gloriei străbune, îşi părăseşte turma,
pleacând în capitala ţării, la Bucureşti.
Trei zile şi trei nopţi de iarnă a dormit lângă statuia lui Mihai Viteazul,
de unde Ion Grama, om de serviciu la Liga Culturală îl ia şi-l duce în casa lui
V.A.Urechia şi Gr. Tocilescu.
Printre voluntarii ardeleni în Războiul de la 1877 este dezamăgit că nu
poate ajunge în prima linie. Ca ostaş în armata austro-ungară, timp de trei ani
este trimis într-o localitate din Bosnia, unde are timp să mediteze şi să-şi facă o
idee clară despre poziţia poporului român în cadrul Imperiului Austro-Ungar. În
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mentalitatea lui, credea că ştiinţa de carte este singurul mijloc pentru scuturarea
lanţului robiei de pe grumazul maselor. Dar, având Istoria lui Gh. Şincai,
spune că e mai de preţ decât o turmă de oi. Scapă de turmă şi încearcă să se
întoarcă în Făgăraş. Face un drum la Împăratul, rămânând tare dezamăgit că nu
l-a primit.
În mintea şi sufletul lui se naşte fierbinte dorinţa de a răspândi ştiinţa
de carte şi mai ales de a face cunoscută istoria poporului printre românii de sub
stăpânirea austro-ungară.
Şi, astfel, devine unul dintre cei mai cunoscuţi răspânditori de cărţi, care
timp de trei decenii a trecut în permanenţă munţii, urcând şi coborând cu desaga
încărcată de cărţi prin locuri neumblate şi ştiute numai de el, pe care le numea
plastic vama cucului sau calea ursului2). „Ştiu eu poteca ursului care trece prin
vama cucului”.
Prin această vamă a cucului va duce în desagă ardelenilor săi mii de
cărţi, căci spunea el: „ardelenii noştri trăiesc ca nişte vite, cu grumazul sub bâtă,
fiindcă n-au lumină, îşi duc amărâtul lor trai de cârtiţe sub pământ. N-au lumină
căci n-au învăţătură şi n-au învăţătură fiindcă n-au cărţi. Cărţi le trebuie”.
Alerga pentru ca Ardealul să capete învăţătură şi, pentru asta, el devine un
nobil cerşetor de cărţi.
Este de altfel epoca în care prohibirea cărţii româneşti în Ardeal era una
dintre acţiunile de seamă ale guvernului maghiar, ceea ce nu-l face …să creadă
mai mult în eficienţa acestui mijloc de deşteptare naţională.
Călătoreşte pe unde poate, de unde îşi procură tot felul de cărţi şi le
păstrează pentru a face o bibliotecă pentru cei lipsiţi de învăţătură, ca să citească
şi să se lumineze.
Începând din 1892 prin V.A.Urechia intră în legătură cu Liga Culturală.
Cărţile erau adunate de pe la profesori şi de pe la elevi. Amintim că exista
o lege care interzicea manualele didactice în limba română.
Unul din popasurile din Bucureşti este amintit de profesorul Em.
Bucuta:
„ Parcă-l văd în curtea liceului nostru, Sf. Sava, spunându-ne:”
De-aţi avea nişte cărţi să-mi daţi, căci le duc şi le las la noi pe la
sate. E o bucurie ca atunci când se-ntorc berzele primăvara. Ajunge vestea
înaintea mea că Badea Cârţan a venit din Ţară şi m-aşteaptă toţi 2).
E semnalat la Iaşi, unde nu era început de primăvară, fără ca Badea Cârţan
să nu vie şi să cutreiere şcoală cu şcoală, universitatea, librăriile, redacţiile ziarelor
şi revistelor de unde aduna cărţi pentru ardelenii săi.
Spiritul luptei pentru unire era înţelegător acţiunii lui Badea Cârţan, căci
reuşeşte să aibă un depozit la Şcoala Superioară de Arte şi Meserii, iar altul într-o
odăiţă, în str. Occident şi un depozit de trecere în Bucegi în casa lui Nestor Urechia
din Poiana cu Arini, de unde se-ndrepta pe Valea Cerbului spre Transilvania.
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În popasul prin luminişuri şi poieni, în liniştea codrilor de brazi, deschidea
adesea cărţile şi aici înţelegea mai bine, parcă, originea şi unitatea poporului
român.
În mintea ciobanului, căruia viaţa în mijlocul naturii îi dăduse o sănătate
de fier şi picioare de oţel, se înfiripă dorinţa de ajunge la Roma zicând: Leagănul
neamului nostru este acolo unde e Columna lui Traian, a taichii Traian, drăguţul.
Îşi pune în aplicare planul, călătorind 43 de zile pe jos în iarna lui 1896, plimbânduse triumfător pe străzile Romei şi dormind pe cojocul său la picioarele Columnei,
unde presară şi un pumn de ţărână şi de boabe de grâu aduse din Cârţişoara, ca un
omagiu din partea fiilor îndepărtaţi ai „taichii Traian”. Dimineaţa, un jandarm îl
vede la picioarele Columnei şi strigă cât poate că un dac a căzut de pe Columnă.
Autorităţile sunt alertate, presa ajunge la faţa locului şi ziarele titrează cu litere de
o şchioapă că Un dac a coborât de pe Columnă. Presa românească preia titlul şi
amplifică ştirea.
Patru săptămâni admiră marea Romă făcând cunoştinţă cu mari
personalităţi ca: marchizul Pandolfi, contele Gubernatis sau Ranpella admirator
şi sprijinitor al poporului român.
La întoarcere trăieşte amarul confiscării unui tablou de doi metri al
Columnei, dăruit de R. Umberto şi a cărţilor primite în dar.
La întrebarea judecătorului maghiar ce are cu Roma? Badea Cârţan
răspunde: „Cum să nu am eu treabă cu mama şi fratele meu?”
Va merge şi la împărat pentru a-i face dreptate, dar pleacă dezamăgit, aşa
cum scrie ziarul Mureşul: …că pentru români împăratul nu-i acasă şi ar vrea
să se ştie că: Ardeleanul nu-şi găseşte dreptatea numai atunci când s-a aşternut
pământul peste el, deci trebuie, negreşit, să dărâmăm Carpaţii (graniţa), doar
atunci dreptatea se va introduce peste tot pământul Daciei.
Astfel, apare clar, de acum, ideea că singură unirea poate aduce mântuirea
suferinţelor ardelenilor.
În acelaşi an, trece prin Viena şi Zurich în drum spre Franţa, unde a stat
trei săptămâni pentru a cunoaşte o altă fiică a maicii Roma.
În 1899, când la Roma îşi desfăşura lucrările Congresul al XII-lea al
istoricilor orientalişti, la care participau peste 700 de delegaţi din 40 de ţări,
Badea Cârţan era din nou aici. La acest congres, un istoric maghiar contestase cu
vehemenţă latinitatea românilor.
La sfârşitul lucrărilor, contele Angelo Gubernatis, scriitor şi folclorist,
un sprijinitor al cauzei româneşti, propune delegaţiei române care organizase
o manifestaţie la Columnă, ca să încredinţeze lui Badea Cârţan, misiunea de a
depune o coroană de bronz.
Momentul a produs un efect neaşteptat, fiindcă oferea participanţilor
prilejul de a se convinge de existenţa puternicei conştiinţe naţionale a unuia
dintre reprezentanţii claselor de jos,care, după port şi după grai, dovedea el însuşi
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originea romană, iar lui V.A. Urechia, conducătorul delegaţiei române să-i poată
rosti răspicat:
„Această conştiinţă naţională latină nu există numai la clasele culte ale
naţiunii române, ci este şi proprietatea românilor. Aceasta a împins pe acest biet
păstor din munţii noştri să vină la Roma. Suntem aici pentru a repeta învăţaţilor
întruniţi la acest congres vorba rostită de acest păstor poliţiei romane care-l
îndepărta într-o noapte de la poalele Columnei”:
Roma e mama noastră! (e vorba de prima vizită)
Setea de a cunoaşte lumea îl mână pe drumuri îndepărtate, astfel, ca fochist
pe un vapor rusesc, ajunge la Ierusalim. În altă călătorie ajunge la Paris, iar de aici
urma să treacă Pirineii spre Spania, dar gândul care-l obsedează permanent este
acela de a duce cărţi fraţilor ardeleni. Trebuie să facem remarca importantă că în
această continuă alergare el n-a ţinut un jurnal de călătorie şi de aceea itinerariile
se stabilesc greu.
Cutreieră, în special, centrele în care mişcarea culturală era înfloritoare.
Spre sfârşitul ultimului deceniu al veacului al XIX- lea , cutreieră intens Oltenia,
în special Craiova, Turnu-Severin şi Târgu-Jiu.
După zece ani de la moartea lui, ciobanii găsesc în văgăunile munţilor,
prin peşteri, nenumărate depozite de cărţi ascunse în nenumăratele treceri
clandestine.
După şaizeci de ani, în casa nepotului fostului primar român Tamaş
Cornea din Ileni, s-au găsit două litografii ale profesorului Răsmeriţă din TurnuSeverin, una cu Ştefan cel Mare încadrat cu imagini ale luptelor sale cu turcii
la Podul Înalt, cu polonii la Codrii Cosminului, cu ungurii la Baia, iar dedesubt
inscripţia : Legea, neamul şi moşia, oricând va fi nevoie, cu viaţa s-o apărăm
cum făceau bătrânii.
A doua litografie îl prezintă pe Mihai Viteazul în luptele de la Şelimbăr şi
Călugăreni, cu îndemnul:
Visul românimii Domnul să-mplinească,
Fraţi români sub alte neamuri să nu se mai găsească.
La începutul secolului al XX-lea – Târgu- Jiul - era un centru cultural
în care vibra puternic strădania patrioţilor Alexandru Ştefulescu, Iuliu Moisil,
Ştefan Bobancu şi alţii şi unde Librăria lui Nicu D. Miloşescu dădea la lumină tot
ce era mai bun în gândirea şi simţirea gorjeană. Gimnaziul Tudor Vladimirescu
era şcoala în care se căleau marile energii intelectuale şi în care propovăduiau
profesori de înalt prestigiu. Revistele de aici grupau nu numai condeie locale, ci
şi condeie de talie naţională. Liga Culturală avea unul din cele mai active ziare
din ţară.
Amintirea răzvrătitului de la 1821se trăia puternic aici şi s-a renăscut
prin statuia sculptată de Constantin Bălăcescu şi amplasată în parcul din faţa
liceului.
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Toate acestea constituiau chemări pentru cel care căuta cu atâta ardoare
slava pe care s-o ducă fraţilor asupriţi. Desaga îi era neîncăpătoare pentru
ceea ce generozitatea şi patriotismul dovedit de librarul Nicu D. Miloşescu şi
al entuziaştilor dascăli. De la elevii Gimnaziului Tudor Vladimirescu a adunat
multe manuale şcolare, fiindcă Badea Cârţan era preocupat să treacă peste munţi
şi manuale şcolare pentru tineretul care nu dispunea de acestea. Să mai precizăm
că manualele care erau în circuitul şcolii erau supuse unei cenzuri severe.
Cel care dormise, cândva, la picioarele statuii lui Mihai Viteazul, sau
lângă columna lui Traian, la Târgu Jiu avea posibilitatea să facă popas lângă
statuia aceluia care la 1821 se ridicase să spună, prin fapta lui, viitorimii că:
Patria este norodul şi nu tagma jefuitorilor.
Târgu-Jiul putea astfel satisface setea acestui neobosit călător, care până
aici, deja cunoscuse lumea mare.
De câte ori a fost la Târgu-Jiu, nu putem răspunde, fiindcă aceste călătorii
nu au fost consemnate, dar popasul de aici este atestat prin cărţile, revistele şi
manualele găsite în depozitele lui şi mai presus de toate, fotografia lui Badea
Cârţan, poposind pe scara Gimnaziului Tudor Vladimirescu, fotografie făcută de
profesorul Iuliu Moisil, pe la 1900.
Între cele 76.621 de exemplare de cărţi şi tipărituri confiscate în depozitul
de la Cârţişoara în anul 1903 şi menţionate în registrele la care a lucrat obştea
Braşovului din 1903 până în 1905 s-au găsit multe file de publicaţii din Oltenia, şi,
ce este mai important că între cele 268 de publicaţii socotite periculoase găsim:
din Târgu-Jiu:
Foaia Jiului, Foaia Jiului (literară) 1900
şi de la Craiova:
Steaua Olteniei,Tribuna,Viaţa Craiovei, Vremea,
Însemnătatea zilei de3/5 mai 1848 (tipărită în 1895), Schiţe şi amintiri fără
precizarea autorului -1899Aşa cum arată inventarul ajuns în posesia Academiei R.S.R. şi menţionat
de V. Curticăpeanu în Revista de Istorie Studii, tomul 17, din anul 1964, care
mai menţionează şi alte cărţi apărute în diferite colecţii.
Catalogul menţionat indică la foarte puţine publicaţii locul tipăririi. Şi
apoi în condiţiile de atunci e de presupus că trebuiau să dispară de pe cărţi urmele
care ar fi putut constitui un act de acuzare pentru răspânditorul lor.
Dar popasul lui Badea Cârţan la Târgu-Jiu avea să rămână imortalizat
printr-o fotografie pe care Iuliu Moisil a trimis-o, poate tocmai în amintirea acelui
trainic şi demn de amintit popas.
În anul 1924, ia fiinţă în comuna Dobriţa – Gorj o societate culturală,
căreia învăţătorul Dumitru Pupăză, îi dă numele Societatea Culturală „Badea
Cârţan”.
Activitatea frumoasă desfăşurată de învăţătorii Dumitru Pupăză, Vasile
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Săvulescu, Nicolae Săvulescu, dr. Nicolae Golea şi preotul Pantelimon Dobriceanu
e reliefată de presa locală şi centrală.
Iuliu Moisil, acest înflăcărat patriot, inima căruia bătea pentru toţi românii,
pe atunci pensionar, a fost impresionat de faptul că, în fine, s-a găsit în România
Mare o instituţie care să poarte numele inimosului cioban din Cârţişoara, luptător
pentru unire, trimite societăţii două fotografii: prima, o fotografie de format mic,
inedită, înfăţişându-l pe Badea Cârţan pe scara Gimnaziului Tudor Vladimirescu,
azi Liceul Tudor Vladimirescu şi a doua fotografie în care sunt imortalizaţi elevii
şi profesorii Gimnaziului Tudor Vladimirescu, în faţa Bisericii din Dobriţa, în
timpul unei excursii.
Fotografia care-l înfăţişează pe Badea Cârţan, e de mărime mică,

şi pe dos are următoarea menţiune făcută de Iuliu Moisil, pe care o transcriem
absolut corect:
Badea Cârţan
Fotografie luată în Târgul-Jiului
cu ocazia venirii lui aci pe la 1900
şi dăruită de Iuliu Moisilu
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Societăţii Culturale „Badea Cârţan”
din Dobriţa – Gorj
2 noiembrie 1926
fotografiat în curtea Gimaziului din Târgu-Jiu
Când Badea Cârţan intra în casa lui V.A. Urechia în anul 1894 „părea un
dac coborât de pe columna lui Traian. Un ţăran voinic, înalt ca bradul, în opinci
şi cioareci, cămaşa de cânepă desfăcută la piept. Privirea pătrunzătoare, umeri
largi, trup de urs, chip dârz, sprâncene stufoase, faţa rumenă, sclipind de sănătate.
Plete negre, bine păturite, mâini subţiri, de om care umblă cu cartea”.
În fotografia de la Târgu-Jiu, pe o scară de intrare în gimnaziu, lângă
clopotul care anunţa recreaţiile, Badea Cârţan e acelaşi dac coborât, parcă, de
pe Columnă: opinci şi cioareci, cămaşa desfăcută la piept, chimirul îi ţine trupul
drept, căciula întoarsă îi acoperea pletele lungi şi încă negre; o haină lungă de
dimie seină e aruncată pe umeri, iar desaga înlăcrată, cum spun gorjencele, pe
umărul drept ni-l arată parcă oprit din drum, doar o clipă să scruteze cu privirea
pătrunzătoare ceva deosebit.
Cel care ţinuse, probabil, ca neapărat să-i păstreze chipul, a fost Iuliu
Moisil.
Aşa cum am arătat, el n-a ţinut un jurnal de călătorie. Se poate presupune
că în acel timp, Badea Cârţan, urmărit serios în zona Predealului încerca s-şi
schimbe des drumurile de trecere spre Ardeal. De la Târgu-Jiu, se poate presupune
a fi fost îndrumat să treacă dincolo, pe plaiul Dobriţei, de cineva din familia
Culcer, familie de ardeleni care avea proprietăţi în Dobriţa şi care puteau uşura
trecerea inimosului român dincolo, pe atâtea poteci al ursului.
Faptele acestea le ştia şi Iuliu Moisil şi credem că au constitut încă un
motiv să trimită Societăţii Culturale de aici fotografia amintită.
Alte drumuri pe aici nu mai sunt atestate de nici un document. De altfel,
în 1903 e arestat, în Braşov, în timp ce trecea cu cărţile în spate, iar căpitanul
Farkaş Lup îl condamnă la doi ani de temniţă. În timp ce era întemniţat, i s-a
confiscat depozitul de cărţi din Cârţişoara, cele 76.621 volume, foi volante şi alte
tipărituri, precum şi corespondenţa cu cărturarii români de vază din acea epocă.
Toate cărţile au fost arse la Braşov.
În anul 1905, în urma unui proces e condamnat din nou la un an închisoare.
A fost eliberat în anul 1906 şi trece iar în România.
Nu se poate şti de câte ori a mai fost închis Gheorghe Cârţan şi eliberat
până în 1911. Ceea ce se poate şti e că, până la sfârşitul vieţii, el a cărat
necontenit la cărţi. Organele administrative şi poliţieneşti maghiare l-au urmărit
cu perseverenţă devenind cunoscut până în cele mai înalte cercuri din capitala
Ungariei. Era urmărit pas cu pas, sau, cu alte cuvinte, sever supravegheat.
Ciobanul Ion Vida din Cârţişoara îşi aducea aminte cum într-o noapte
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venea cu cărţile din România la stâna lor. Din vorbă-n vorbă a ajuns să spună
lucruri de viitor: „Aici pe crestele Carpaţilor nu trebuie să mai fie graniţă, că
şi dincoace şi dincolo trăiesc români”. La stână au năvălit jandarmii care i-au
pus beţe între degete şi l-au strâns cu lanţul, ducându-l…
De acum trebuia să treacă prin locuri din ce în ce mai grele. Adăpost
i-a fost tot mai mult umbra copacilor, covorul ierbii, iar iarna, cetina brazilor.
Urmărit şi hăituit într-una de jandarmi, ca o fiară, ducea o viaţă mai mult ascunsă,
trebuind să se strecoare cu mare grijă printre urmăritori.
În a 60-a iarnă pe când se îndrepta spre Ardeal, e prins de o avalanşă de
zăpadă, care l-a ţinut între nămeţi trei zile, căpătând o congestie pulmonară.
În primăvara lui 1911, ca pasărea chemată de frumuseţea altor locuri,
cheamă nepoţii, rostindu-le: „Nu vreau să mor aici, ci dincolo, între fraţii
liberi”.
Are puterea să ajungă la Poiana Ţapului, unde în casa generalului
Lahovary, îşi dă sfârşitul, mărturisindu-le dorinţa de a fi înmormântat unde
adoarme cu doniţa ciobanul mioritic şi să fie sub cetinile brazilor de la Sinaia,
s-audă, însă, nu numai bătăile inimii româneşti de dincolo, ci şi de dincoace şi să
tresară la cadenţa marşului dezrobitor, care va trece să şteargă graniţa nedreaptă,
împlinindu-i visul.
Se cuvine astăzi, când stăm lângă o frântură mică din zbuciumul unui
fanatic răspânditor de cărţi şi al ideii unităţii naţionale, să readucem în memorie
cuvintele lui Nicolae Iorga rostite la înmormântarea lui:
Şi după urma lui va rămânea această credinţă sălbatecă pe care un
ţăran a avut-o (faţă de activitatea?) cărturarilor din vremea lui şi nemărginita-i
evlavie pentru cartea în care vedea numai lumina nemuritoare.
El ne-a arătat ce adaos de energie sufletească nebiruită poate să dea
poporul la ceea ce credem, spunem şi scriem noi. 3).
Un ţăran luptător fanatic al luminării poporului prin carte, Badea
Cârţan.
Şi poate că pentru mulţi sau puţini e de folos, această poveste cu Badea
Cârţan. De aceea să reamintim acea parafrazare….pe care V. Pârvan o scrie ca
strofă de încheiere a poemului său Un cântec de jale, un cântec de biruinţă, din
care extragem:
Ostaş al luptei de luminare a poporului prin carte
Ostaş al întregirii prin aceeaşi luptă
Adoarme cu dorul ciobanului mioritic de a fi aproape de umbra dulce a
cetinii de brad, dar şi lângă inima Ardealului.
După 50 de ani, în lumină îi apare chipul fixat pe hârtia fotografică în
trecerea, de atunci, prin Târgu-Jiu.
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Aprindem astfel candela amintirii în ale cărei pâlpâiri, generaţii întregi
vor citi….
Şi eu am vrut să aprind aici o candelă ale cărei pâlpâiri să anunţe
generaţiilor ce vor trece pe băncile Liceului Tudor Vladimirescu că drumul spre
Unirea cea mare a fost bătătorit vârtos de opinca lui Badea Gheorghe, că lângă
chipul său trebuie să vedem totdeauna miile de eroi necunoscuţi care cu sângele
lor au cimentat unitatea naţională.
Ne permitem să adăugăm la acest material, frânturi din două scrisori
semnate Nenea (înv.Dumitru Pupăză), adresate fratelui Giurică (prof.Grigore
Pupăză), care scot în evidenţă alte aspecte necunoscute ale relaţiei, marelui
patriot, Iuliu Moisil, cu Gorjul cultural. Prima scrisoare datată 29.11.1968 n-a
ajuns la timp. A doua scrisoare a ajuns la timp, dar vremurile au fost împotrivă.
Dragă Giurică,
Caut să-ţi răspund la întrebările tale, dar era mult mi bine să vii tu în
persoană, fiindcă eu am multe materiale despre Badea Cârţan şi numai ţie ţi le
dau, fiindcă tot ce am dat nu mi-a mai fost restituit. Nu mai dau nimic.
Ai un subiect minunat de prezentat şi mie îmi pare foarte bine că te ocupi
de el pentru a readuce pe Badea Cârţan în actualitate.
Vreau să fac cerere cât mai sus ca să ne aprobe ca numele căminului
nostru să fie mai departe Badea Cârţan.
În anul 1924, când a luat fiinţă în Dobriţa Societatea Culturală „Badea
Cârţan”, eu cunoşteam foarte puţin din viaţa lui. Împreună cu dr. Nicolae Golea,
învăţătorii V. Săvulescu, Nicolae Săvulescu şi preot Pantelimon Dobriceanu,
am hotărât, în 1924, să-i dăm numele Badea Cârţan. Ei nu cunoşteau, deloc,
pe Badea Cârţan. Eu, însă, mi-am impus punctul de vedere şi ei m-au ascultat.
Căminul Cultural a funcţionat sub acest nume până în anul 1949, când nu a mai
fost acceptată denumirea, prin faptul că unii credeau că Badea Cârţan ar fi fost,
poate, vreun chiabur.
Pe stânca de la Runcu, stă mărturie placa comemorativă din 1927,
co ocazia aniversării a 10 ani a luptelor de la Mărăşeşti la care a participat
Societatea Culturală Badea Cârţan, Lumina din Runcu şi Zborul Bâltişoara.
Am avut o activitate culturală, pe vremea aceea, cât se poate de frumoasă,
fapt care se consemna cu regularitate în Gorjanul.
Fostul director al Gimnaziului Tudor Vladimirescu, Iuliu Moisil, de la
Bistriţa-Năsăud,de pe meleagurile lui Coşbuc şi Rebreanu, primea Gorjanul.
Jean Bărbulescu îl cunoştea şi i-l trimitea în mod regulat.
Văzând mereu publicată în Gorjanul activitatea societăţii noastre Badea
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Cârţan, ne-a trimis în anul 1926. la 8 noiembrie, două fotografii pe care le
cunoşti şi tu cu Badea Cârţan , fotografiat în anul 1900, când venea să strângă
cărţi ca să le ducă la fraţii lui în Ardeal. Totodată a trimis şi o fotografie cu elevii
Gimnaziului Tudor Vladimirescu, luată în faţa bisericii noastre la 1904, unde
era şi Iuliu Moisil şi înv. Ion Dobriceanu şi alţii din Dobriţa. Această fotografie
am dat-o lui Nicolae Săvulescu, plecat la Craiova, ca să scoată din fotografie pe
moşul său, dar n-a mai adus-o.
Totodată Iuliu Moisil, mi-a trimis şi un articol despre Badea Cârţan
publicat, nu mai ţin minte în ce revistă cu ocazia călătoriei lui la Roma şi Paris,
la Muzeul Luvru, unde mângâia busturile tuturor împăraţilor romani, în special
bustul lui Traian. După datele de acolo, am scris un articol în Cultura Poporului
din Cluj, în anul 1927, un articol foarte frumos pentru care mi-a mulţumit
Generalul Petala, conducătorul revistei. Nu-l mai am însă. Au rămas toate în
arhiva Căminului Cultural Dobriţa şi nu le-am mai găsit în urmă.
Iuliu Moisil a trimis şi o frumoasă scrisoare pentru fericitul nume care i
l-am dat Căminului Cultural în amintirea acelui ţăran ridicat de la oi ca să lupte
aşa cum credea el pentru unitatea noastră naţională, aşa cum a fost apreciat
în urmă de N. Iorga, V.A. Urechia şi Gr. Tocilescu, ca mari istorici. În Oameni
cari au fost, Nicolae Iorga, scrie minunat despre acţiunea naţională a lui Badea
Cârţan.
………………………………………………………..
Dacă veneai tu, lămuream mai multe probleme în legătură cu Badea
Cârţan. Toate, nu-mi vin nici mie în minte. Vino la mine şi îţi dau tot materialul
despre Badea Cârţan. Pe alţii nu-l mai dau.
…………
Dacă ai timp, vino repede până aici vineri sau sâmbătă şi ai destul timp
să-l pui la punct până duminică.
Dacă se publică materialul în Gazeta Gorjului, să - mi păstrezi şi mie
ziarul. E important să afle oamenii cine a fost Badea Cârţan, iar eu să pot face
o intervenţie pentru acordarea mai departe a numelui Badea Cârţan, căminului
nostru.
…………………………………………..
Dacă primeşti la timp scrisoarea mea, ai tot timpul să pui la punct
materialul referitor la Badea Cârţan.
Aştept răspuns de primirea acesteia.
Cu toată voia bună,
Nenea, 27.11.1968
O altă scrisoare se încheie astfel:
„Aştept răspuns urgent ca să ştiu dacă ai primit sau nu datele de la mine,
fiindcă vreau neapărat ca Badea Cârţan să fie numele căminului nostru, din
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Dobriţa, care împlineşte 50 de ani în anul 1974.
Aştept veşti bune de la voi,”
Nenea
Nota redacţiei:
Publicăm acest material pus la dispoziţie de profesorul Dan Pupăză în amintirea
tatălui său, profesorul Grigore Pupăză.
Note:
Goga Octavian, Plugarii, Poezii, 1916
Bucuta Em., O amintire, în Revista Colegiului Naţional Sf. Sava, 1936, pag.19.
3).
Oameni care au fost, Bucureşti, 1935, Vol. al II –lea
1)

2).
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Biografii contemporane
Ion Popescu-Brădiceni

AURELIAN POPESCU
I. Anii de învăţătură
Doctorul Aurelian Popescu a fost, după cum el însuşi a mărturisit în
„Spovedanie pentru mai târziu” (un manuscris de excepţională valoare pe care
ni l-a încredinţat fiul, doctor Radu Popescu), un ateu convins. Asta nu l-a îndârjit
pe Dumnezeu, ba, dimpotrivă. Celatoatevăzător l-a adus înapoi dintr-un război
cumplit şi i-a dat 80 de ani de viaţă. Dintr-o consemnare, făcută la anul 1977, ziua
de 16 aprilie (sâmbătă), ca introducere la volumul I al memoriilor, aflăm că s-a
trudit să-şi redacteze amintirile ca ele să-i fie citite după anul 2000.
S-a născut în Petreştii-de-Sus (azi Târgu-Cărbuneşti), la 27 octombrie
1903 (stil vechi), ca al treilea fiu, după Dumitru şi Costin, din tată grefier, Nicolae,
şi acesta fiu de ţărani din Cărbuneşti, Barbu Popescu, cel mai mare din şase copii,
cel pe nume Dumitru ajungând general de corp de armată (a comandat Corpul I)
şi subşef al Marelui Stat Major al Armatei. Un alt frate de-al lui Barbu Popescu,
Ion, a murit pe frontul de la Mărăşeşti, în primul război mondial cu gradul de
locotenent.
Copil fiind, a trăit greu, înghesuit cu toată familia, iarna, în cămăruţa de
lângă cunie, care avea pământ pe jos. Ba, când mai făta câte-o oaie sau când
vreo cloşcă scotea pui, erau aduse şi acelea în casă. A luat la şcoală păduchi şi
bube dulci, a făcut la piciorul stâng un flegmon după ce se înţepase într-o sârmă
ruginită, într-o zi l-a durut o ureche şi mama l-a dus la o babă care i-a suflat cu o
ţeavă în ea şi l-a vindecat.
Şcoala primară a urmat-o în sat între anii 1909-1914; pe vremea aceea în
mediul rural se învăţau cinci ani, deoarece copii de ţărani numai cu atât rămâneau.
A avut în clasele II-V ca dascăl pe impunătorul şi autoritarul Ion Th. Calotescu
care preda simultan la şcolari de toate vârstele întreaga paletă a materiilor. Vara,
înainte de-a pleca la ore, mai păştea o vacă, o oaie. La amiază, alerga la Gilort să
se scalde.
În 1914, Aurelian Popescu a dat examen la Liceul Militar din Craiova.
Îi plăcuse să citească revista „Albina” de la bunicul său, ascuns în vreun colţ,
ori poveştile lui Ion Creangă, pitit în vreo pivniţă, lângă un butoi. A fost respins
la vizita medicală, fiind cam pirpiriu. În anul 1914, pe moşia proprietarului
Alexandrescu, s-a construit o nouă şcoală, în care a repetat clasa a V-a, ca să
nu uite din învăţătură, terminând clasificat întâiul. Înscriindu-se pentru a doua
oară la concurs, a intrat în sfârşit la Liceul „Dimitrie A. Sturza” din Craiova. În
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toamna lui 1915, a plecat de-acasă după fratele său mai mare, care ajunsese în
clasa a IV-a. A fost încântat de profesorii serioşi, aceiaşi de la Liceul civil „Carol
I” (azi „Nicolae Bălcescu”).
Obţinând note mari, ieşea împreună cu fratele mai mare duminica în oraş,
plimbându-se prin parcul Bibescu, întârziind în biserica Sfântul Ilie, vizitând
Muzeul Aman, vizionând un film la cinematograful Apollo sau la Lux, ori se
abătea pe la unchiul Dumitru, ofiţerul de carieră şi corespondentul (înlocuitorul
părinţilor) în relaţie cu conducerea liceului.
II. Războiul şi Umanitatea
În 1916 mama s-a îmbolnăvit de cancer, războiul era în plină desfăşurare,
România se pregătea să intre în luptă alături de Franţa şi Anglia, pentru eliberarea
Provinciilor de peste munţi. Aşa că, prezentându-se la cursuri pe 1 octombrie
1916, cei doi fraţi au constatat că instituţia se transformase în spital. S-au întors
cu trenul până la Bărbăteşti, de unde, neputându-se îndrepta spre casă din cauza
bombardamentului nemţesc, s-au adăpostit la Vierşani, la mama lor, care le-a
dat 150 lei şi le-a spus să-şi continue drumul. S-au suit pe un cheson de artilerie
şi au mers până la Bibeşti unde găsind un tren s-au aruncat în el cu destinaţia
Craiova. Au fost reprimiţi în liceul-spital, care era în febra evacuării. Răniţii
au fost îmbarcaţi în tren, iar materialele pe acoperişul vagoanelor, unde printre
saltele şi pături s-au cuibărit şi cei doi gorjeni, însoţiţi de seminaristul Vasile
Hurezeanu din Hurezani-Cordeşti (azi Stejari). Trei adolescenţi între 13 şi 17 ani,
printre răniţi, medici, sanitari.
Retragerea spre Moldova a fost un calvar, un exod infernal. Pe trenuri:
o mare de oameni, printre trenuri de asemenea. Deodată o explozie puternică a
creat un vacarm de neînchipuit. După două zile, în gara Costeşti, lângă Piteşti, au
fost dirijaţi spre sud, pe linia secundară Costeşti – Roşiori – Alexandria, pentru
decongestionarea liniei principale, necesară transportării trupelor comandate de
generalul Averescu. În gara Plosca, lângă Alexandria, trenul a fost tras pe o linie
moartă, unde s-a adăstat mai multe zile. În acest timp, inamicul trecuse Oltul
şi Dunărea. Bulgarii şi turcii erau aliaţii nemţilor. La câţiva kilometri depărtare
s-au auzit bubuituri de tun şi explozii lugubre. Medicii, sanitarii, cei uşor răniţi
au părăsit trenul, care cu ce-a putut, spre Bucureşti, cale de 400 kilometri. În
tren au rămas circa 80 de răniţi netransportabili şi material sanitar. Cei 3 elevi au
hotărât să ia măsuri pentru evacuarea răniţilor la spitalul Mavrodin. Fratele mai
mare şi seminaristul au contactat pe jandarmii din Plosca, care au rechiziţionat
căruţe şi au început îmbarcarea răniţilor şi a materialelor. Aurelian, fratele mai
mic, a alergat înainte la Mavrodin să-l înştiinţeze pe doctorul Berechet de ce-l
aşteaptă. În noul spital, cei 3 salvatori şi-au amenajat o cameră cu 3 paturi, au
ajutat la pansarea răniţilor, la hrănirea lor, cu alimente găsite la conacul moşierului
Anghel Capră, al cărui personal s-a pus la dispoziţia spitalului. După circa două
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săptămâni, au trecut primele armate nemţeşti. Un pluton de cavalerie, de ulani, cu
chivere strălucitoare, cu coifuri cu vârf ascuţit, înarmaţi cu lănci lungi, părea din
evul mediu. Cei doi fraţi şi seminaristul s-au ascuns în podul spitalului.
III. Anii de ucenicie
Anul 1922 a fost plin de evenimente pentru viaţa studenţească, începând
cu mişcările antievreieşti. Studenţii creştini susţineau introducerea în învăţământ
a principiului „numerus clausus”. Ei susţineau că evreii acaparaseră instituţiile de
învăţământ superior şi în special facultăţile de medicină. De aceea cereau să nu se
admită decât un număr de studenţi evrei proporţionat cu ponderea lor în populaţia
ţării. În acea vreme Bucureştiul avea încă tramvaiul cu cai şi iluminatul cu gaz
aerian. Apoi de la 15 decembrie 1922 Aurelian Popescu a devenit astfel elev al
Institutului Medico-Militar din Bucureşti. L-a cunoscut, pe post de comandant de
batalion, pe maiorul Dessile, fratele scriitorului Octav Dessila. În 1 iulie 1924,
luând toate examenele anului II, a fost înaintat sublocotenent, dându-i-se o soldă.
În anul al II-lea îi predase chirurgie Gerota, acelaşi de la care C. Brâncuşi luase
lecţii de anatomie. În Bulevardul Basarab a ocupat aceeaşi cameră cu Ştefan
Odobleja. În 1926, în anul III fiind, s-a înscris la concursul de externi şi a reuşit
al treilea, efectuând primul stagiu la clinica de dermatologie de la Spitalul Colţea
condusă de profesorul Ştefan Nicolau, un bun patriot, iubind mult limba română
şi interzicând ucenicilor săi neologismele: maladie în loc de boală, graiaj în loc de
scărpinături, purit în loc de mâncărimi, tegument în loc de piele etc. Într-o după
amiază l-a cunoscut şi pe fiul savantului istoric Nicolae Iorga, care urma medicina.
După stagiul de 6 luni la dermatologie a trecut la ginecologie, secţia condusă de
dr. Constantin Daniel, cu studii la Paris. La medicina internă, îndrumător i-a fost
dr. Nanu Muscel. În anul al V-lea, în 1927, Aurelian Popescu a fost înaintat la
gradul de locotenent. Examenul l-a dat cu vestitul Toma Ionescu, fratele la fel
de vestitului politician Take Ionescu. Examenul de clinică chirurgicală l-a dat cu
profesorul Anghelescu, proprietarul hotelului Lido, politician, liberal, ministru
al Învăţământului. I s-au mai perindat prin studenţie şi alţi savanţi: Obreja,
Gheorghe Marinescu. În 1928 a ieşit doctor în medicină şi chirurgie. Şase luni a
urmat o şcoală specială sanitară pe care a terminat-o clasificat întâiul, al doilea
fiind Ştefan Mileu, academicianul de azi. La 2 martie 1930 s-a logodit cu Puica
(Nicoliţa), iar la 27 aprilie 1930 s-a căsătorit.
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Casa Negreanu de la Muzeul Curtişoara
Ion M. Ungureanu - Țicleni
Orice obiect de muzeu, dacă ar putea vorbi, ar avea multe de istorisit
vizitatorilor. Privim, pipăim aceste obiecte, încercăm să înţelegem însemnătatea
şi semnificaţia lor, ca mărturie a trecutului, dar pentru generaţiile viitoare este
bine a fi însoţite de unele explicaţii, mai ales scrise. Tot aşa voi încerca, pe baza
informaţiilor obţinute, să prezint scurta istorioară a casei Negreanu, preluată de
la Ţicleni de Muzeul Curtişoara.
La Muzeul de la Curtişoara, din judeţul Gorj, se află casa din lemn, cu etaj,
construită în prima jumătate a secolului al XIX-lea, de către Marin Negreanu, fiul
lui Mihai Negreanu, fost pandur în oastea lui Tudor Vladimirescu.
Respectiva casă a fost preluată de către muzeu, prin anii 1970, de la un
strănepot al pandurului amintit mai înainte, deţinătorul se numea Constantin-Dină
Negreanu. Acestuia i-am solicitat să scrie pe hârtie ce cunoaşte despre vechimea
casei.
Bătrânul Dină Negreanu mi-a lăsat şi memoriile sale, scrise, din care
rezultă că, după uciderea lui Tudor Vladmimirescu, pandurii erau urmăriţi
de poteră, străbunicul său fiind originar din comuna Negreni, din care cauză
s-a refugiat la Ţicleni, construindu-şi iniţial un bordei în pământ la „Fântâna
Mare”. S-a căsătorit la Ţicleni, având ca fiu pe Marin Negreanu. Acesta din
urmă a cumpărat pământul pe care a amplasat casa în discuţie. A avut mai
mulţi urmaşi la Ţicleni, cei cu numele de Negreanu fiind descendenţi de ai
săi. Fiul lui Marin, anume Dumitru Negreanu – tatăl lui Constantin Dină
Negreanu – a murit pe câmpul de luptă în Primul Război Mondial, la 46 de ani.
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Casa lui Negreanu din Ţicleni, aflată la Muzeul de la Curtişoara
Îmi amintesc că, în jurul anului 1950, acoperişuul din şindrilă de pe casă
putrezise şi Constantin Negreanu îl înlocuise cu ţiglă.
Constantin Negreanu a avut pe unicul fiu, Aurel, care într-o zi de piţărăi, când
tăia lemne, s-a tăiat la picior cu securea, afecând tendonul, dar nu a spus şi a plecat
cu copiii în piţărăi, pierzând mult sânge, rămând din această cauză, toată viaţa
şchiop. El a absolvit şcoala de Comerţ de la Tg.Jiu, fiind angajat contabil la fosta
topitorie de cânepă de la Vădeni. Deşi nu şi-a însuşit nimic de la acea unitate,
fraudată de alţi autori, a primit o condamnare de 12 ani pentru complicitate la
delapidare. Cum nimeni din neamul lor nu păţise niciodată asemenea ruşine,
părinţii au hotărît să nu se predea. I-au amenajat o ascunzătoare pe lângă hornul
sobei ca să-i fie cald iarna. La intrare, la parter era o uşă care stătea toată ziua
închisă, fiind deschisă şi închisă cu cheia numai când Constantin şi soţia sa Maria
Negreanu plecau sau veneau de la muncă. Aurel, ca să nu se plictisească, dădea o
ţiglă într-o parte şi observa tot ceea ce trecea pe şosea. Dacă venea cineva străin
în curte, intra în ascunzătoare. Deşi miliţia a făcut mai multe percheziţii, chiar şi
în pod, nu a reuşit să-l descopere decât după 6 ani.
În Ţicleni au existat mai multe case de acest gen, din lemn, călduroase iarna şi
răcoroase vara, dar, din păcate nu s-au mai păstrat, după ce s-a trecut la construcţii
din cărămidă şi bolţari.
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Gheorghe Calotoiu, Civilizații milenare în județul Gorj.
Epocile bronzului și fierului. Editura Măiastra, Tg jiu,
2012, 339 p. text, 40 planșe și 141 figuri
Dumitru Hortopan
Cartea doctorului în arheologie Gheorghe Calotoiu “Civilizații milenare
în județul Gorj. Epocile bronzului și fierului” se compune din mai multe capitole:
„Descoperiri arheologice din perioada bronzului timpuriu în județul Gorj”,
„Perioada mijlocie și târzie a epocii bronzului în județul Gorj”, „Necropola
tumulară geto-dacică de la Telești-Drăgoiești”, „Geto-dacii în județul Gorj” şi
„Concluzii”.
Cum e şi firesc are o prefață în care autorul își expune activitatea științifică
desfășurată pe zeci de șantiere
arheologice din județul Gorj.
În subcapitolul “Istoricul
cercetărilor arheologice în Gorj”,
domnul
Gheorghe
Calotoiu
prezintă un istoric al investigațiilor
arheologice din epocile bronzului
și fierului efectuate în Gorj de-a
lungul timpului decătre D. Berciu,
Fl. Marinescu, I. Chicideanu, P.
Gherghe, etc.
În subcapitolul “Cercetări
arheologice specifice culturii Glina
în Gorj” sunt prezente descoperirile
arheologice de pe șantierele de la
Seaca-Logrești și Bălești. Aceste
cercetări arheologice le-a efectuat
autorul, unde au fost descoperite
locuințe, vetre și artefacte specifice
culturii Glina.
Un alt capitol cuprinde
rezultatul investigațiilor arheologice
din necropola de la VârtopuCiuperceni, cercetări specifice,
de asemenea, culturii Glina (faza
finală).
Domnul Gheorghe Calotoiu prezintă descoperirile din cele 14 movile
reliefând ritul, ritualul funerar și inventarul arheologic reperate în aceste complexe
funerare din perioada bronzului timpuriu.
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Capitolul al III-lea intitulat “Perioada mijlocie și târzie a epocii bronzului
în Gorj” doctorul în arheologie Gheorghe Calotoiu, redă rezultatele cercetărilor
arheologice din așezarea de la Ceplea-Plopșoru (sit specific culturii Verbicioara,
faza a III-a), Vierșani-Jupânești, Roșia de Amaradia, Jupâneşti „Pârâul Boia”
(situri specifice culturii Verbicioara faza a IV-a) cercetate de-a lungul mai multor.
În acest capitol se face o prezentare amplă a locuințelor, vetrelor și vestigiilor
descoperite care se încadrează cronologic bronzului mijlociu și târziu.
În capitolul al IV-lea “Necropola tumulară geto-dacică de la TeleștiDrăgoiești, jud. Gorj” sunt prezentate cele 58 movile din perioada finală a primei
vârste a fierului. Autorul cărții reliefează ritul, ritualul funerar cu inventarul
ceramic și metalic descoperit în aceste morminte amplasată pe valea Bistriței.
Cronologic această necropolă se datează la sfârșitul secolului V și în secolul
IV a. Chr., constituind una din importantele decoperiri din Oltenia subcarpatică.
În capitoul al V-lea reliefează cercetările arheologice efectuate în Gorj
specifice epocii geto-dacice. În cadrul acestui capitol sunt prezentate rezultatele
investigațiilor arheologice de-a lungul anilor de cercetătorii D. Berciu, P. Gherghe,
Fl. Marinescu, Gh. Calotoiu în așezările și cetățile dacice de la Polovragi,
Turburea-Spahii, Socu-Bărbătești, Țicleni, Stoina, Vârț-Rovinari ș.a.
Un subcapitol important al cărții se intitulează „Dovezi ale spiritualității
geto-dacilor în Gorj” unde autorul prezintă riturile și ritualurile funerare
descoperite în necropolele de la Alimpești (sec. VI-V a. Chr.), Telești-Drăgoiești
(sec. V-IV a. Chr.), Turburea-Spahii (sec. III-II a. Chr.) și mormintele dacice de
la Vârț-Rovinari.
Capitolul al VI-lea cuprinde concluziile autorului referitoare la epoca
bronzului și fierului din zona Gorjului.
Capitolele VII-VIII sunt rezumate în limba engleză cercetările din epoca
bronzului și al descoperirilor arheologice specifice epocii geto-dacice în Gorj.
Capitolul IX redă o bogată bibliografie pe care a parcurs-o autorul în
elaborarea cărții.
Capitolul X cuprinde lista ilustrațiilor aferente cercetărilor arhologice
prezentate în lucrare.
Cartea prezentată reprezintă în special cercetările arheologice efectuate
doctorul în arheologie Gheorghe Calotoiu de-a lungul a patru decenii de activitate
pe șantierele arheologice referitoare la epoca bronzului și fierului în județul Gorj.
Aici sunt cuprinde cercetările arheologice din perioada bronzului timpuriu (SeacaLogrești, Bălești, Vârtopu-Ciuperceni), bronzului mijlociu și târziu (CepleaPlopșoru, Vierșani-Jupânești, Roșia de Amaradia, Pârâul Boia), din prima epocă
a fierului (mormintele de la Telești-Drăgoiești) și epoca geto-dacică.
Cartea domnului Gheorghe Calotoiu se adresează în primul rând
specialiștilor în domeni, dar și în același timp, este accesibilă profesorilor de
istorie, studenților și publicului interesat de istoria veche a României.
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Drobeta XXII. Seria arheologie și istorie. Muzeul
Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu-Severin, 2012
Gheorghe Calotoiu
Recent a fost editat un nou număr al revistei „Drobeta” de Muzeul Regiunii
Porților de Fier din Drobeta Turnu-Severin, Seria Arheologie-Istorie, care are
un număr de 266 pagini. Articolele sunt semnate de specialiști în domeniul
arheologie și istorie.
Autorii materialelor publicate sunt nume cunoscute cu o bogată activitate
în cercetarea arheologică. Între
acestea putem enumera cercetători
consacrați: Constantin Petolescu,
Cristian Schuster, Doina Benea,
Gabriel Crăciunescu, ș. a.
Studiile
arheologice
cuprinse în revistă fac referire la
epoca eneolitică: Cătălin Pătroi
„Puncte de vedere privind prezența
orantei în cultura eneolitică Sălcuța
și conexiunile cu fenomenele
culturale sincrone”.
Epoca
bronzului
este
reliefată prin articolul semnat de
Gabriel Crăciunescu „Necropolele
culturii Zuto Brdo-Gârla Mare din
sud-vestul Olteniei”, iar Georgeta
El Susi publică studiul “Date
asupra gospodăririi animalelor în
așezări ale culturii Verbicioara din
Oltenia”.
Cu privire la epoca getodacică, Done Șerbănescu, Cristian
Schuster, Alexandru Morintz prezintă studiul „Cu privire la ceramica getică din
cele două dava de la Radovanul (Gorgana a doua și gorgana întâi). Chiupurile
”, iar Laurențiu Mecu, Alexandru Nălbitoru scriu despre „Milenii de istorie la
Dunărea de Jos. Situl arheologic de la Radovanu”. Gheorghe Calotoiu publică
articolul “Repertoriul descoperirilor arheologice din epoca geto-dacică în județul
Gorj”.
Referitor la epoca romană sunt prezentate studii de specialitate semnate de
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Doina Benea “A fost Drobeta capitală a Daciei Inferior?”, iar Ana Cristina Hamat
publică studiul „Podoabe feminine descoperite pe teritoriul Drobetei antice.
Podoabe pentru împodobirea capului și a gâtului”. Vasile Marinoiu scrie articolul
„Două piese gliptice descoperite în thermele castrului roman de la Bumbești-Jiu,
punctul Vârtop, județul Gorj”.
Arheologul Ovidiu Bozu tratează problema “Siderurgia fierului secolelor
III-IV p. Chr., în hotarul satelor Șoșdea-Berzovia, județul Caraș-Severin”.
Prof. univ. dr. Constantin C. Petolescu și cercetătorul dr. Gabriel
Crăciunescu prezintă studiul “Cultul lui Jupiter Dolichenus la Drobeta la Drobeta”,
iar Nicolae Șerban publică articolul „Manifestări de evergetism la Drobeta în
secolele II-III p. Chr.”.
Cercetătoarea științifică dr. Alexandra Comșa publică materialul
„Anthropological data regarding the burials from Ripiceni”.
Gabriel Crăciunescu și Toma Rădulescu prezintă studiul „Noi descoperiri
monetare la Cetatea Severinului” în urma cercetărilor arheologice intreprinse în
acest sit arheologic.
Mai este prezent articolul „Restaurarea unui castron de ceramică
aparținând culturii Gârla Mare” de Eugen Gavrilă Văcuță și studiul Elenei
Manuela Pătruțescu „Analiza condițiilor de păstrare a bunurilor culturale din
lemn din depozitele temporare ale Muzeului Regiunii Porților de Fier”.
Un capitol aparte îl reprezintă recenziile semnate de Gabriel Crăciunescu
referitoare la câteva cărți de arheologie și istorie apărute în anul 2012: Romeo
A. Popa „Oltenia administrativ-teritorială (1746-1929”, Editura Ars Longa, Iași,
2012, 349 p; Gheorghe Calotoiu “Civilizațíi milenare în județul Gorj. Epocile
bronzului și fierului”, Editura Măiastra, Tg-Jiu, 2012, 339 p.; Cristian Schuster,
Alexandru Morintz, Raluca Kogălniceanu, Cristian Ștefan, Alexandra Comșa,
Georgeta El-Susi, Monica Constantin, Cătălin Constantin, Georgiana Mureșan
“Cercetările arheologice de pe tronsonul Cernavodă-Medgidia al autostrăzii A2,
Tumulul 3”.
Același cercetător, Gabriel Crăciunescu, prin activitatea sa științifică
deosebită semnează recenzia revistelor științifice „Litua. Studii și cercetări”, XIV,
Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu”, Tg-Jiu, 2012 și „Buridava.Studii și
materiale”, IX, Muzeul Județean Vâlcea „Aurelian Sacerdoțeanu”, Rm. Vâlcea,
2011.
Cătălin Nicolae Pătroi prezintă recenzia cărții publicate de Ilie Sălăceanu
și Nicolae Curici, „Fenomenul Șvinița”, volumul I. Istoria, Editura Solstițiu, Satu
Mare, 2012.
Articolele publicate în revista Drobeta , vol. XXII, Seria ArheologieIstorie, prezintă o problematică deosebit de importantă pentru arheologia Olteniei
și pe plan național.
Tematica cuprinde studii cu cercetări arheologice din epoca eneolitică,
epoca bronzului, geto-dacică, romană, medievală și se adresează specialiștilor
din domeniul arheologiei și istoriei.
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