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Gheorghe Calotoiu – La a 65-a aniversare
Dumitru Hortopan
Gheorghe Calotoiu a văzut lumina zilei
pe data de 1 Decembrie 1949 în satul Petrești,
comuna Bărbătești, județul Gorj. Părinţii:
tatăl Constantin Calotoiu şi mama Iulia, sora
scriitorului George Uscătescu, au fost doi
dascăli străluciţi care au învăţat şi educat zeci
de generaţii de elevi.
Clasele primare şi gimnaziul le-a
efectuat în satul natal, iar cele liceale în TârguJiu la licelul nr. 2 a urmat Facultatea de Istorie a
Universității București pe care o absolvă în anul
1972. La Facultatea de Istorie a avut profesori
de prestigiu: Ion Nestor, Dumitru Berciu, Emil
Condurachi, Constantin C. Giurescu, Zoe Petre,
ş.a.
Din septembrie 1972 lucrează la Muzeul
Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” ca arheolog.
În perioada 1991-2008 a fost director adjunct al Muzeului Județean Gorj
„Alexandru Ștefulescu”.
În 1999 își susține la Institutul Național de Tracologie București teza de
doctorat cu tema „Prima epocă a fierului în nordul Olteniei”, pe care o publică
în anul 2002. În 2004 devine expert în arheologie, iar în 2008 obține titlul de
cercetător științific.
În decursul a 42 de ani la instituția muzeală a desfășurat o activitate
științifică însemnată pe zeci de șantiere arheologice din epoca bronzului, prima
vârstă a fierului, epoca geto dacică, romană și medievală. A descoperit așezări
și necropole (cimitire) din preistorie sau epoca dacică și romană pe teritoriul
Gorjului de-a lungul zecilor de ani de investigații arheologice. La început - în anii
de ucenicie - a lucrat alături de arheologi recunoscuți: Espectatus Bujor, Floricel
Marinescu, Cristian Vlădescu, Constantin Petolescu, Petre Gherghe etc.
Începând cu anul 1980 a coordonat șantiere arheologice din diferite epoci
istorice în județul Gorj, descoperind o mulțime de artefacte care au îmbogațit
patrimoniul muzeal. Astfel, a condus șantierul arheologic de la Telești-Dragoiești
în perioada 1981-1988, descoperind o necropolă (cimitir) din perioada Hallstatului
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târziu (sf. sec. V - prima jumătate a sec. al IV-lea a Chr.) unde au fost cercetate
58 de movile (morminte care au ca rit incinerația, iar ritualul constă în dispunerea
oaselor cremate în vase, pe solul antic, într-o groapă sau într-un ring de piatră).
Inventarul funerar se compune din vase (borcan, cănițe cu torți supraînălțate,
strachini cu buza trasă spre interior cu caneluri sau simple, cupe, arme – săbii
cu nituri, vârfuri de lance, cuțite de luptă sau simple, zăbale. Ca elemente de
podoabă a fost descoperită o brățară cu nodozități și un clopoțel miniatural din
bronz. Multe din obiectele găsite sunt expuse în vitrinele expoziției de bază a
secției de istorie și arheologie a muzeului.
În perioada 1988-1991 a coordonat șantierul arheologic din perioada
bronzului târziu de la
Vierșani-Jupânești
din
punctul „Poarta Luncii”,
pe o terasă a râului Gilort.
Aici au fost investigate mai
multe locuințe de suprafață
și de tip bordei, cu vetre,
unde au fost descoperite
artefacte specifice culturii
Verbicioara (faza a IV-a):
cănițe, vase bitronconice și
tronconice, castroane cu buza
dreaptă sau în colțuri, cupe,
capace, strecurători, tigăi de
pește, care au ca ornamente
incizate: menadre, spirale
fugătoare
și
înlănțuite,
triunghiuri hașurate, romburi,
motive solare, iar în câteva
situații ghirlande sau pastile
aplicate pe diametrul maxim
al toartei.
La 6 km nord de
„Poarta Luncii” în aceeași
comună Jupânești în satul
Pârâul Boia în punctul
“Scutaru Mic” a fost investigat
un alt sit arheologic din aceeași perioadă (bronzul târziu), unde au fost reperate
locuințe de suprafața cu vetre și un bogat material arheologic asemănător cu cel
din așezarea de la Vierșani.
În punctul „Valea Satului”, sat Ceplea, comuna Plopșoru, între anii
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1999-2008 a fost cercetată o așezare din perioada bronzului mijlociu. Au fost
investigate locuințe de suprafață cu vetre în interior și exterior, descoperindu-se
un interesant material arheologic specific culturii Verbicioara faza a III-a (după D.
Berciu): vase tronconice și bitronconice, cănițe cu torți supraînălțate, castroane,
fusaiole plate sau conice, cupe, topoare de piatră, tipar de topor plat. Vasele au
ca ornamente brâuri alveolate sau crestate, sau incizii sub formă de triunghiuri
hașurate, romburi, spirale, meandre, șiruri de liniuțe verticale sau orizontale.
În perioada 2000-2006, Gheorghe Calotoiu a cercetat necropola (cimitirul)
din satul Vârtopu – comuna Ciuperceni, punctul „Vârtoapele” unde au fost
investigați 15 tumuli (movile) din perioada bronzului timpuriu, care au ca rit
incinerația, iar ritualul constă în depunerea resturilor cremate în vase de ofrandă
sau pe solul antic. Inventarul funerar era format din vase borcan, castroane, cești,
căni, cănițe (câteva cu proeminențe pe pântec sau găuri-butoni sub buză). Aceste
artefacte aparțin culturii Glina. Necropola de la Vârtopu-Ciuperceni este una din
cele mai importante descoperiri arheologice din epoca bronzului din Oltenia.
Investigații arheologice din preistorie efectuate de Gheorghe Calotoiu la
începutul mileniului al II-lea sunt cele de la Bălești în punctul „Linia a doua”
(perioada Bronzului timpuriu - cultura Glina) și la Seaca-comuna Logrești, unde
s-au cercetat mai multe locuințe de suprafață, descoperindu-se, vase fragmentare
(tip borcan, cănițe, fusaiole) specifice culturii Glina.
Un alt sit din bronzul târziu a fost descoperit de același cercetător în
2003 la Roșia de Amaradia în punctul „Coasta Burduharului”. A fost cercetată o
locuință de suprafață cu o vatră în interior și material arheologic (vase tronconice
fragmentare, castroane cu buza dreaptă sau în colțuri, cești cu baza inelară sau
dreaptă), care au ca ornamente brâul crestat sau alveoloat, sau incizate romburi
triunghiulare, meandre, spirale fugătoare sau pastile aplicate pe torți. Așezarea
se întinde pe câteva sute de metrii pătrați și aparține culturii Verbicioara, faza a
IV-a.
În perioada au fost efectuate cercetări arheologice din epoca dacică la
Socu-Bărbătești (cu Petre Gherghe) unde a fost investigată o așezare și o cetate
(pe dealul Boia) din secolele I a. Chr. – I p. Chr. Au fost descoperite locuințe
de suprafață, semibordeie, ateliere de fierărie cu un bogat inventar ceramic:
vase borcan cu butoni circulari, fructiere, cățui, căni, vase miniaturale, fusaiole,
lustruitoare, mărgele, piese de harnașament, clește, monede de tip Dyrachium,
drahmă de tip Senon, etc.
Descoperiri arheologice din epoca dacică au mai fost făcute la VierșaniJupânești (Piscul Cerbului), Țicleni (La Cetate) și la Stoina.
În numeroase rânduri Gheorghe Calotoiu a efectuat cercetări arheologice
de teren (periegheze) pe văile Gilortului, Jaleșului, Jiului, Amaradiei, Oltețului,
unde a depistat noi situri arheologice din preistorie, epoca dacică: Straja,
Aninoasa, Săuleşti, Bălănești, Scoarța, Rogojelu-Mină, Fântâna Bălii –Tg.
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Cărbunești, „Hărăboru” Schela, Șiacu-Slivilești, Călugăreni-Padeș, “Dealul lui
Istrate”, Jupânești etc.
Începând cu anii 1973-1974, Gheorghe Calotoiu a participat pe șantierele
arheologice de epocă romană încă de la venirea la Muzeul Județean Gorj unde
s-au desfășurat cercetări arheologice la Cătune (1980-1982) în așezarea civilă și
castrul cu val de pământ (cu C. Petolescu) în așezarea romană de la Săcelu (1979-

1986) cu C. Petolescu și P. Gherghe unde au fost cercetate locuințe romane cu
inventare ceramice, piese de harnașament, monede etc., iar în punctul „Grui” de
la Săcelu a fost descoperită o inscripție romană din secolul II p. Chr.
La Bumbești Jiu, în castrul cu val de pământ și vicusul militar de la Vârtop
a desfășurat cercetări arheologice alături de E. Bujor, V. Marinoiu, D. Hortopan
și O. Bratu. La „Vârtop”, au fost investigate termele romane, ateliere de sticlărie
și fierărie, locuințe, drumuri romane împreună cu V. Marinoiu, D. Hortopan, M.
Mărgineanu, O. Bratu.
În 1979 la Pleșa – Bumbești Jiu s-au făcut investigații arheologice în
castrul cu val de pmânt alături de C. Petolescu, unde s-au descoperit materiale
arheologice specific secolului II p. Chr.
De-a lungul anilor la Bumbești Jiu „Gară” a participat la cercetările
arheologice din castrul de piatră și vicusul militar (cu E. Bujor, Cristian Vlădescu,
V. Marinoiu) unde au fost cercetate locuințe, ateliere de ars ceramic, ateliere
de fierărie descoperindu-se o mulțime de artefacte arheologice (ceramic de uz
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comun, cărămizi cu înscripția C IV. C, opaițe, piese de harnașament, fusaiole,
monede romane de sec. II-III p. Chr.
În anul 2002 arheologul Gheorghe Calotoiu a descoperit în castrul cu zid
de piatră de la Bumbești Jiu „Gară” un tezaur monetar alcătuit din 92 monede din
secolele II-III p. Chr.
În ultimii ani 2013-2014 coordonează șantierul arheologic de epocă
romană de la Bumbești Jiu din punctele „Gară” și „Vârtop” pe DN 66 (E 79)
pentru reabilitarea drumului național.
În toamna lui 2013 la km 85 pe DN 66 a fost descoperită o așezare din
perioada Bronzului târziu (cultura Verbicioara faza a IV-a) în punctul „La Lunci”,
Curtișoara. Au fost investigate mai multe locuințe de suprafață, unele având vetre
interioare. A fost descoperit un depozit de vase întregi și întregibile (căni cu toarte
ușor supraînălțate, cu incizii specifice culturii Verbicioara IV, un vas tronconic cu
urme de arsură secundară). În altă locuință s-au descoperit o podoabă din bronz de
formă circular, un ac de păr din bronz și material ceramic specific aceleiași culturi
(vase tronconice fragmentare, buze de castron în colțuri sau drepte, fragmente de
căni cu torți supraînălțate etc).
În 2013-2014 pe DN 66 (E 79) în vicusurile militare de la „Gară” și
„Vârtop”, Bumbești Jiu în perimetrul de reabilitare a drumului național au fost
descoperite artefacte importante – un opaiț inscripționat „Armeni”, monede
(de la Faustina și Geta), fibule, piese de harnașament, ceramică (tigle, tegulae
mammata, cărămizi, vase de uz comun, fusaiole), mărgele, piese de harnașament,
catarame, fragmente ceramic ornamentate cu motivul șarpelui.
Aceste obiecte descoperite se află în colecțiile Muzeului Județean Gorj
„Alexandru Ștefulescu”.
Arheologul Gheorghe Calotoiu în cei peste 42 de ani de activitate a
participat cu comunicări științifice la zeci de simpozioane, sesiuni de rapoarte cu
teme referitoare la arheologia Gorjului atât în țară și în străinatate.
De asemenea, a participat la sesiuni de comunicări și congrese
internaționale: Simpozionul de arheologie de la Chișinău (1991), Colocviile
internaționale de arheologie funerară de la Tulcea (1991, 2000), Congresul
de Tracologie de la Mangalia, Constanța cu tema „The Thracian World at the
Crossroads of Civilisations”, la care a participat cu comunicarea „Considerations
on the tumular necropolis at Telești-Drăgoiești (Gorj)”.
Cercetătorul stiințific Gheorghe Calotoiu a publicat cărțile „Mărturii
arheologice în Gorj” cu V. Marinoiu, I. Mocioi (1987), „Prima epocă a fierului
în nordul Olteniei” (2002), „Așezări traco-geto-dacice în bazinul mijlociu al
Jiului” (2007), „Necropole tumulare din Gorj. Vârtopu-Ciuperceni, TeleștiDrăgoiești” (2007), „Civilizații milenare în județul Gorj. Epoca bronzului și a
fierului” (2012). Cărțile publicate fac referire la cercetările arheologice efectuate
de Gheorghe Calotoiu de-a lungul anilor în județul Gorj. A publicat în reviste de
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specialitate(Litua, Drobeta, Oltenia, Revista Muzeului) zeci de articole ce cuprind
investigațiile arheologice desfășurate pe teritoriul Gorjului – situri și necropole
din epoca bronzului, geto-dacice, romane sau din epoca medievală.
A publicat recenzii la cărți de specialitate din domeniul arheologic.
Lucrări de specialitate publicate
Gheorghe Calotoiu – Repertoriul arheologic de epocă romană al Gorjului,
Litua, II, Tg Jiu, 1982.
Venera Rădulescu, Gheorghe Calotoiu - Cercetările arheologice de la
Polata, județul Gorj, Cercetări arheologice, VI, București, 1983.
Gheorghe Calotoiu - Un atelier de făurărie și unelte agricole geto-dacice
descoperite
Gorj, Symposia Thracologica, nr. 6, Piatra Neamț, 1988.
Gheorghe Calotoiu - Necropola getică de la Telești Drăgoiești, județul
Gorj, Litua III,
1986 .
Gheorghe Calotoiu, Ion Mocioi, Vasile Marinoiu – Mărturii arheologice
în Gorj, Tg Jiu, 1987.
Gheorghe Calotoiu - Descoperirile arheologice de la Telești-Drăgoiești,
județul Gorj, Revista Muzeelor, V, București, 1986.
Gheorghe Calotoiu - Obiectele de podoabă de la Telești, județul Gorj,
Litua, III, Tg Jiu, 1986.
Gheorghe Calotoiu, Vasile Marinoiu, Dan Ionescu - Cercetările
arheologice de salvare de la Bumbești-Jiu, Campania 1991, Litua, V, 1992.
Gheorghe Calotoiu - Contribuții la cunoașterea culturii Verbicioara din
județul Gorj, Litua, VI, Tg Jiu, 1994.
Gheorghe Calotoiu – Cercetările arheologice de la Vierșani-Jupânești,
județul Gorj, Drobeta, VII, Drobeta Turnu Severin, 1996.
Gheorghe Calotoiu, Vasile Marinoiu – Cercetările arheologice din județul
Gorj, campaniile 1991-1996, Litua, VII, Tg Jiu, 1997.
Gheorghe Calotoiu – Metalurgia și circulația obiectelor de bronz și fier
din nordul Olteniei în prima vârstă a fierului, Litua, VIII, 2000.
Gheorghe Calotoiu – Prima epocă a fierului în nordul Olteniei, Editura
„Alexandru Ștefulescu”, Tg Jiu, 2002.
Gheorghe Calotoiu – Cercetările arheologice din bronzul timpuriu în
necropola tumulară de la Vârtopu-Ciuperceni, județul Gorj (I), Litua, IX, Tg Jiu,
2003.
Gheorghe Calotoiu – Considerații asupra ritului și ritualului funerar
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în necropola tumulară de la Telești-Drăgoiești, județul Gorj, Litua, IX, Tg Jiu,
2003.
Gheorghe Calotoiu – Cercetările arheologice din epoca bronzului timpuriu
în necropola tumulară de la Vârtoapele-Vârtopu-Ciuperceni, județul Gorj (II),
Litua, X, Tg Jiu, 2004.
Gheorghe Calotoiu, Mădălina Mărgineanu – Cercetările arheologice din
epoca bronzului de la Ceplea-Plopșoru, Valea Satului, județul Gorj, Litua, X, Tg
Jiu, 2004.
Gheorghe Calotoiu – Considerații asupra inventarului funerar descoperit
în necropola tumulară de la Telești-Drăgoiești, județul Gorj, Drobeta, XV,
Drobeta Turnu Severin, 2005.
Gheorghe Calotoiu, Mădălina Mărgineanu – Cercetări arheologice din
așezarea de epoca bronzului de la Ceplea, Valea Satului, Cronica Cercetărilor
arheologice din România, campania 2004. A 39-A Sesiune Națională de Rapoarte
Arheologice din România, Campania 2005, București.
Gheorghe Calotoiu – Cercetările arheologice din necropola de la VârtopuCiuperceni din perioada bronzului timpuriu (III), Litua, XI, Tg Jiu, 2006.
Gheorghe Calotoiu – Considerații asupra inventarului funerar și
cronologia necropolei de la Telești-Drăgoiești, județul Gorj, Litua, XI, Tg Jiu,
2006.
Gheorghe Calotoiu – Așezări traco-geto-dacice în bazinul mijlociu al
Jiului, Editura Măiastra, Tg Jiu, 2007.
Gheorghe Calotoiu – Necropole tumulare din Gorj: Vârtopu-Ciuperceni,
Telești-Drăgoiești, Editura Universitatis, Craiova, 2007.
Gheorghe Calotoiu, Dumitru Hortopan – Cercetări arheologice recente
specifice culturii Verbicioara în județul Gorj, XVIII, Drobeta Turnu Severin,
2008.
Gheorghe Calotoiu – Descoperiri arheologice din epoca bronzului în
Gorj, Litua, XII, Tg Jiu, 2009.
Gheorghe Calotoiu, Mădălin Chitonu, Dumitru Hortopan – Unelte de
piatră șlefuită din colecțiile Muzelui Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”,
Litua XIII, Tg Jiu, 2011.
Gheorghe Calotoiu, Adina-Gabriela Cotorogea – Cercetările arheologice
în așezarea din perioada bronzului târziu de la Pârâul Boia, comuna Jupânești,
județul Gorj, Litua, XIII,
Tg Jiu, 2011.
Gheorghe Calotoiu – Considerații asupra spiritualității geto-dacilor
reflectate în descoperirile arheologice de pe teritoriul actual al Gorjului, Litua,
XIII, Tg Jiu, 2011.
Gheorghe Calotoiu – The rite, ritual and cronologia of the TeleștiDrăgoiești necropola from the Gorj county, Buridava, X, Râmnicu Vâlcea,
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2012.
Gheorghe Calotoiu – Cercetări arheologice recente specifice culturii
Glina în bazinul mijlociu al Jiului, Litua, XIV, Tg Jiu, 2012.
Gheorghe Calotoiu, Dumitru Hortopan – Cercetări arheologice preventive
efectuate la monumentele istorice ecleziastice: Strâmba-Jiu, Brănești și Urdari,
județul Gorj, Litua, XIV, Tg Jiu, 2012.
Gheorghe Calotoiu – Artefacte geto-dacice descoperite în județul Gorj,
Litua XV, Tg Jiu, 2013.
Gheorghe Calotoiu, Dumitru Hortopan, Adina-Gabriela Cotorogea –
Cercetările arheologice preventive de la biserica „Sfinții Voievozi” din satul
Țânțăreni, comuna Tânțăreni, județul Gorj, Litua, XV, Tg Jiu, 2013.
Gheorghe Calotoiu, Cotorogea Adina-Gabriela – Cercetările arheologice
preventive din perioada bronzului târziu de la Curtișoara – Bumbești Jiu, km 85
pe DN 66 (E 79) județul Gorj, Litua, XVI, Tg Jiu, 2014.
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Studiu comparativ privind variante de decor surprinse pe figurinele
antropomorfe de os din cultura eneolitică SălcuĠa în raport cu mediul cultural
GumelniĠa–faza evolutivă b1 din Muntenia
Cătălin Nicolae Pătroi
Vergleichendes Studium der Dekorarten der aus äneolithischen Kultur
SălcuĠa stammenden anthropomorphischen Knochenfigurinen in Bezug auf
die GumelniĠa Kultur, Entwicklungsphase B1 Muntenia
Die vorliegende Analyse hat als Ausgangpunkt eine Gruppe von
anthropomorphischen Knochenfigurinen, die auf aus der äneolithischen Kultur
SălcuĠa-Oltenia stammenden archäologischen Stätten entdeckt wurden. Hier sind
die folgende Ortschaften zu benennen: SălcuĠa ,,Piscul Corniúorului,, Dolj Kreis,
Drăgăneúti-Olt
,,Corboaica,, Slatina ,,Strehareа,, Olt Kreis, Valea Anilor, MehedinĠi Kreis.
Alle Figurinen, die in Rede stehen, weisen Analogien zu der GulmeniĠaKultur auf, Entwicklungsphase B, und stellen ähnliche dekorative Elemente wie die
der Idole aus Jilava, Măgura Jilava, Ilfov Kreis, Căscioarele, Ostrovel, Ulmeni,
Măgura GumelniĠa, Cuneúti, MăriuĠa ,,La Movilă,, Călăraúi Kreis, Tangâru,
Vidra, Pietrele ,,Măgura Gorgana,, Giurgiu Kreis, Alexandria, Teleorman Kreis
dar.
Gleichartigkeiten sind auch in den Süddonau Gebieten zu bemerken,
sowohl bei der Karanavo-Kultur VI als auch bei der Kridovol und Warna
Kulturgruppe.
Die flache anthropomorphische Knochenidolen lassen sich eng mit den
Wohnungswerkstätten verbinden. Eine solche Struktur, die der Verarbeitung des
Knochen diente, wurde in GumelniĠa B1, in MăriuĠa, Călăraúi Kreis, aber auch in
Hotnica, in der südlichen Region der Donau, in dem Karanowo VI Bereich
entdeckt.
Der Gegenstand muss mit den Ergebnissen der Faunistikuntersuchungen
der Knochenhorn -Gruppe in Beziehung gesetzt werden/, die in Stätte wie MăriuĠa
,,La Movila,, - Gumelniаa B1 und DrăgăneЮti-Olt ,,Corboaica,, Cuptoare ,,Sfogea,,
- SălcuĠa Kultur, II-III Phasen, in Oltenia und Banat gefunden wurden.
Indem man man die in SălcuĠa-Kultur entdeckte anthropomorphische
Knochenfigurinen mit denen aus der GumelniĠa, im nördlichen Donaugebiet und
mit der in Bulgarien entdeckte Figurinen vergleicht, lässt es sich daraus schließen,
dass es um dasselbe kulturelle äneolithische Phenomen händelt, und daher
kommen diesselbe Ausdeutungen der Form und der dekorativen Elementen vor.
Diese sind präzise Ansätze, indem die identifizierte Kanonen auf die ganze
äneolithische Karpato-Balkanische Region angewandt sind.
Die anthropomorphische Knochenfiguren, die Lochreihe auf der
Oberfläche zeigen, weisen keine Kupferspuren auf, wo sie durchgebohren wurden
und sie hatten keine solche zirkulare ornamentalen Elemente gehabt, als sie
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entdeckt wurden, wie der Fall im GumelniĠa Bereich war, sowohl im Nordgebiet
der Donau (Pietrele, Giurgiu Kreis) als auch im Südgebiet.
Die verwendete Dekorationstechniken: Einschnitt, Perforation, Schlitz, als
Methode der Formbearbeitung des Gegenstands wurde das Schruppen-das Höhlen
und das Zusammenbauen- identifiziert.
Rezumat: Analiza propusă porneЮte de la un lot de figurine antropomorfe
de os descoperite în situri apartаnând culturii eneolitice Sălcuаa din Oltenia. Este
vorba de aЮezările de la Sălcuаa ,,Piscul CorniЮorului,, jud. Dolj, DrăgăneЮti-Olt
,,Corboaica,, jud. Olt, Valea Anilor, jud. Mehedinаi. Toate piesele supuse discuаiei
au analogii la nivelul culturii Gumelniаa, faza evolutivă B1 dîn Muntenia Юi
prezintă decor similar cu idolii de la Jilava ,,Măgura Jilava,, jud. Ilfov,
Căscioarele ,,Ostrovel,, Ulmeni ,,Măgura Gumelniаa,, Cuneúti, Măriuаa ,,La
Movilă,, jud. CălăraЮi, Tangâru, Vidra, Pietrele ,,Măgura Gorgana,, jud. Giurgiu,
Alexandria, VităneЮti, jud. Teleorman. Similitudini sunt Юi la sud de Dunăre, atât la
nivel de cultură Karanovo VI cât Юi de grup cultural Krivodol Юi grup cultural
Varna.
Idolii antropomorfi plaаi de os sunt în strânsă legatură Юi cu locuinаele
atelier. O astfel de structură ce avea ca destinaаie prelucrarea osului a fost
identificată în aЮezarea Gumelniаa B1 la Măriuаa ,,La Movilă,, jud. CălăraЮi, dar Юi
la sud de Dunăre la Hotnica în mediul cultural Karanovo VI. Subiectul trebuie
corelat Юi cu rezultatele analizelor faunistice pe lotulrile de os-corn identificate în
siturile de la Măriuаa ,,La Movilă,,-Gumelniаa B1 Юi DrăgăneЮti-Olt ,,Corboaica,,
Cuptoare ,,Sfogea,,-cultura Sălcuаa, fazele II-III, din Oltenia Юi Banat.
Comparând reprezentările antropomorfe de os descoperite în cultura
SălcuĠa cu cele din mediul gumelniĠean nord-dunărean úi cu piesele descoperite în
Bulgaria, putem vorbi de acelaúi fenomen cultural eneolitic, aceleaúi abordări, atât
ca formă cât úi ca decor. Sunt abordări stricte, canoanele identificate fiind
respectate pe întreg arealul eneolitic carpato-balcanic.
Figurinele antropomorfe de os din mediul SălcuĠa, ce prezintă perforaĠii pe
suprafaĠa corpului, nu au păstrat urme de cupru în zona în care au fost străpunse
úi nici nu au avut ataúate astfel de podoabe circulare, la descoperire, cum s-a
întâmplat în mediul gumelniĠean atât în nordul Dunării (Pietrele, jud.Giurgiu), cât
úi la sud.
Tehnici decorative folosite: incizia, perforaаia, crestătura iar ca metode de
realizare a formei piesei a fost identifcată degroЮarea – scobirea Юi asamblarea.
Schlüsselwörter:
Schlüsselwörter:
Knochenfigurinen, Wohnungswerkstatt, dekorative
Perforazion, äneolithisch, Analogien, Faunistikanalyse.

anthrophomorphische
Elemente, Einschnitt,

Cuvinte cheie: figurină antropomorfă de os, locuinаă atelier, decor, incizie,
perforaаie, eneolitic, analogii, analize faunistice.
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DescoperiĠi într-un număr mai mic, în siturile úi nivelurile de locuire
atribuite culturii SălcuĠa, idolii antropomorfi din os completeză imaginea plasticii
eneolitice din Oltenia.
Cercetările Hortensiei Dumitrescu din 1945–1946 de la Sălcu܊a ,,Piscul
Corniúorului,, au dus la recuperarea a trei piese antropomorfe din os întregi (Bâlcu
܈i Andreescu 2005: fig. 26/1, 3–4). Capul este realizat în aceeaúi manieră, partea
inferioară a corpului fiind de formă trapezoidală, la două din piese, cealălaltă piesă
având trunchiul úi zona inferioară tratate sub forma unui patrulater. Două din cele
trei reprezentări sunt descoperite în nivelul doi de locuinĠe incendiate, iar a treia în
primul nivel.
La aceste piese se mai adaugă două reprezentări fragmentare, puternic
schematizate, de la care se pastrează doar partea inferioară, ambele recuperate din
primul nivel de locuinĠe incendiate. Se pare că amândouă au fost rupte din
vechime, neputându-se constata acum dacă a fost vorba de inten܊ie în acest gest
(Bâlcu ܈i Andreescu 2005: fig. 26/2, 5).
Din cercetările de la SălcuĠa realizate în 1951 de către Dumitru Berciu
provin alte două piese antropomorfe din os una întreagă úi tratată realist-faza
evolutivă Sălcu܊a I (Berciu 1961: 334, fig 157/2), cealaltă fragmentară úi realizată
schematic–faza evolutivă Sălcu܊a II a (Berciu 1961: 332, fig 155/21).

1

2
Fig. 1.

1-2. Figurine antropomorfe din os din situl Sălcu܊a de la Drăgăneúti–Olt. Apud
Nica ܈i alii 1995.
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1a

1b
Fig. 2.

1a-1b. Idol antropomorf din situl Sălcu܊a de la Drăgăneúti–Olt. Partea din fa܊ă si
sectiune. Apud Nica ܈i alii 1995.

1

2

Fig. 3.
1- Idol antropomorf de la Sălcu܊a. Apud Bâlcu ܈i Andreescu 2005.
2- Idol antropomorf de la Sălcu܊a ,,Piscul CorniЮorului,,. Faza evolutivă I.
Apud Berciu 1961: 334, 157/2.
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1

2
Fig. 4.

1- Idol antropomorf fragmentar. Sit Valea Anilor, jud.Mehedin܊i. Faza evolutivă
Sălcu܊a III. Apud Oprinescu 1998, Taf II/3.
2-Idol antropomorf fragmentar. Sit SălcuĠa ,,Piscul CorniЮorului,,. Faza evolutivă
Sălcu܊a II b. Apud Berciu 1961: 332, 152/21.
Deaorece nu mi-am propus să fac o analiză a idolilor de os antropomorfi ܈i
din punct de vedere a dimensiunilor–înăl܊ime/lă܊ime, nu voi face referiri la aceste
propor܊ii ci doar trimiteri către sursele primare ale imaginilor. Men܊ionez doar că
acestă categorie de artefacte nu depă܈este 15 cm înăl܊ime.

1a

1b
Fig. 5.
1a-1b - Idol antropomorf de os din nivelul Sălcu܊a de la Drăgăneúti-Olt
,,Corboaica,,. FaĠă-spate. Campania 1990. S IV, carou 6, -0,40m, L I. Nr. Inv.
8096, Muzeul JudeĠean Olt. Foto C. N. Pătroi.
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1a

1b
Fig. 6.
1a-1b. Idol antropomorf de os din nivelul Sălcu܊a de la Drăgăneúti-Olt
,,Corboaica,,. FaĠă-spate. Campania 1990. S IV, carou 9, -0,60m. Nr. Inv. 8088;
Muzeul JudeĠean Olt. Foto C. N. Pătroi.

1

2
Fig. 7.
1-2-Idoli antropomorfi de os din nivelul Sălcu܊a de la Drăgăneúti-Olt ,,Corboaica,,.
Colec܊ia Muzeului JudeĠean Olt.
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Pe lângă lotul de piese men܊ionat deja trebuiesc semnalate ܈i câteva figurine
la care nu am avut acces ܈i nu am putut ilustra decorul cu imagini:
- figurină antropomorfă de os, Muzeului Regiunii Por܊ilor de Fier Drobeta Turnu
Severin, Nr. Inv. 2250. Provine din Coec܊ia Istrati–Cap܈a ܈i este atribuită perioadei
eneolitice reprezentată de culturile Sălcu܊a ܈i Gumelni܊a.
- figurina antropomorfă de os de la Drăgăne܈ti-Olt ,,Corboaica,,. Colec܊ia
Muzeului Câmpiei Boianului Drăgăne܈ti-Olt, Nr. Inv. 3852. Aceast idol este
descris ca având sexul redat printr-un triunghi realizat din linii incizate (Nica M. ܈i
alii, 1994; 9/7). Dimensiuni – înăl܊ime-13,3cm, lă܊ime-4,2cm.
Observa܊ii
Analizând lotul de figurine avute la dispozi܊ie putem observa că elaborarea
formei sculpturale este realizată astfel:
1. prin degroЮare – scobire
2. prin asamblare.
Scobirea este o metoda de lucru sustractivă, ilustrând un proces care porne܈te
de la o masă de material din care se scoate treptat surplusul, iar asamblarea este un
proces aditiv-prin adăuga material (in cazul nostru mărgele de cupru).
Din punctul de vederea al tratării corpului piesei se pot observa două
modalităĠi, cu diverse varietăĠi secundare de exprimare:
A. Corp uman, realizat prin tratarea distinctă a celor trei mari părĠi
anatomice: cap, trunchi úi braĠe, picioare:
a. cu picoarele lipite.
b. cu picioarele marcate distinct, prin incizii ori decupate.
B. Corp uman, realizat prin tratarea părĠii mediane úi inferioare ca un tot
unitar, iar capul distinct.
Ambele variante fac parte din cadrul idolilor antropomorfi plati din os
trataĠi realist.
În cadrul categoriei A, pe lângă modalitatea tehnică de a separa zona
mediană de picioare, artiútii au ales úi incizia ori impresiunea ca modalităĠi de a
marca mijlocul piesei. Întâlnim fie o linie incizată, simplă, fie o linie incizată,
dublată la partea superioară de un úir de impresiuni.
În mare parte reprezentări feminine, sexul acestor idoli antropomorfi din os
este marcat fie printr-un triunghi incizat, cu baza în jos, realizat din linii simple, fie
prin linii simple dublate de impresiuni, în unul sau mai multe úiruri ce coboară
uúor, dinspre bazin spre picioarele piesei.
Unele exemplare prezintă un decor complex, în zona bazin- picioare.
ùirurile de linii obĠinute prin impresiuni de puncte se îmbină armonios cu forme
unghiulare, obĠinute prin incizii.
Pe un exemplar de la SălcuĠa, artistul a detaliat úi marcat foarte fin legătura
dintre laba piciorului úi membrele inferioare. Pentru a sugera explicit picioarele, a
folosit două modalităĠi tehnice pe aceeaúi piesă: linie incizată pe o suprafaĠă de
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două treimi din lungimea picioarelor úi decuparea unei părĠi din materia primă a
piesei, spre partea inferioară a figurinei.
Spatele figurinelor antropomorfe din os este tratat cu deosebită atenĠie,
marcându-se principalele părĠi componente ale trupului uman, însă fară a mai fi
decorat. O a doua grupă de pise este constituită din idolii care nu au spatele
decorat.
Zona torsului úi a braĠelor este abordată diferit. Se întâlnesc situaĠiile:
- BraĠele prezintă câte o perforaĠie, iar mijlocul torsului este úi el perforat circular.
- BraĠele prezintă câte o perforaĠie, iar mijlocul torsului este incizat, însă nu
străpunge piesa.
- BraĠele prezintă câte o incizie pe fiecare din braĠe, iar mijlocul torsului este
incizat.
Zona gâtului este redată pe unele figurine printr-o impresiune circulară.
Capul este realizat sub formă prisamtică, patrulateră, triunghiulară ori
circulară úi are elementele anatomice tratate, utilizându-se fie incizia, perforaĠia,
impresiunea.
PărĠile laterale, corespunzătoare zonei urechilor, sunt decorate cu grupe de
două, trei ori patru perforaĠii circulare.
Ochii úi gura sunt redaĠi prin impresiuni circulare ce nu străpung figurina
pâna în partea din spate, iar nasul, pare a fi reprezentat printr-o linie orizontală, în
cazul în care ne orientăm după dispunerea pe faĠă a elementelor anatomice. Cum
útim că maniera de prezentare a gurii este mai tot timpul, cea orizontală, în cazul
acesta, impresiunile circulare pot fi considerate drept elemente de podoabă,
probabil.
Idolii atribuiĠi categoriei B sunt fie schematici, fie realiúti úi comportă
următoarele abordări artistice úi tehnice:
- partea mediano–inferioară a corpului apare sub forma unui trunchi de con, cu
baza mare în sus úi baza mică, uúor rotunjită în zona picioarelor. Toate elementele
decorative întâlnite sunt realizate prin impresiuni circulare ori incizii, fără a perfora
piesa úi nu se regăsesc pe spatele acesteia decât sub forma unor marcaje de
demarcaĠie între părĠile constitutive ale corpului.
În rândul reprezentărilor antropomorfe din os se încadrează úi idolii
prismatici, puternic schematizaĠi, ce se identifică în general, prin tratarea capului în
stilul ,,cioc de pasăre,,. Acest procedeu se obĠine prin úlefuirea piesei. Nu am
întâlnit până acum prezen܊a unor elemente decorative pe aceste piese în cultura
Sălcu܊a.
Figurinele antropomorfe de os din mediul SălcuĠa ce prezintă perforaĠii pe
suprafaĠa corpului nu au păstrat urme de cupru în zona în care au fost străpunse úi
nici nu au avut ataúate astfel de podoabe circulare, la descoperire, cum s-a
întâmplat în mediul gumelniĠeana atât în nordul Dunării ( Pietrele, jud. Giurgiu)
cât úi la sud.
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Similitudini. Sincronisme.
Analogii (Com܈a 1995: fig. 60-61) în mediul GumelniĠa B1 la: Jilava
,,Măgura Jilava,, jud. Ilfov (Rosetti 1929), Căscioarele ,, Ostrovel,, (Dumitrescu
1968: 101/1,3-7), Ulmeni ,,Măgura Gumelniаa,, (Dumitrescu 1925: 88, 66/3),
Cuneúti, jud. Călăra܈i (Popescu 1938: 119, 11/2), Tangâru ( Berciu 1935: 33, fig.
36), Vidra, jud. Giurgiu (Rosetti 1938: 34), dacă ne raportăm doar la materialul
descoperit în urma cercetărilor mai vechi.
Situl de la Măriuta ,,La Movilă,, jud. Călăra܈i oferă un lot deosebit de idoli
antropomorfi pla܊i de os (Pavele ܊2000: Abb 37 – 43; ܇imon 1995: 30-31).

1

2

3

4
5
6
Fig. 8. 1-6. Idoli antropomorfi de os din cultura Gumelnita din situl Măriu܊a ,,La
Movilă,,. Apud Pavele ܊2000: abb. 37-40, 42-43. Muzeul Judetean Călăra܈i.

2
1
Fig. 9. 1- Idol antopomorf os de la Tangâru, jud. Giurgiu. Cultura Gumelni܊a B1.
Apud Com܈a 1995:61/2; Berciu 1935: 41. 2- Idol antopomorf os de la ,,Măgura,,
Jilava, jud. Ilfov. Cultura Gumelni܊a B1. Apud Neagoe 2009: 1/1a-1b.
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Fig. 10. Idoli antopomorfi de os. 1 - Sultana, 2 – Cune܈ti, 3-6 Vidra. Cultura
Gumelni܊a, faza B1. Apud Com܈a 1995: 60.
Problema idolilor neolitici antropomorfi plati de os din Câmpia Munteniei
este tratată ܈i de istoriografia românească (Dumitrescu 1931; 1968; Com܈a 1976:
158-166; 1979: 69-77; Com܈a 1995; Radian 2002, etc.).

A

B

Fig. 11. A - Idoli antopomorfi de os de la Căscioarele, jud. Calărăsi. Cultura
Gumelni܊a B1. Apud Com܈a 1976: 1; Dumitrescu 1968: 101/1,3-7; B – Apud
Radian 2002: 47/3.
Un lot impresionant de figurine antropomorfe de os provine din situl de la
Pietrele ,,Măgura Gorgana,, jud. Giurgiu, de unde au fost recuperate peste 100 de
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piese, întregi sau fragmentare, atribuite fazei evolutive Gumelni܊a B1 (Todera܈ ܈i
alii 2009: 55; Zidarov 2008: 74-75). În campania din 2005 a fost găsită o figurină
întreagă cu înăl܊imea de 11,4cm (Todera܈ ܈i alii 2008: XVIII, 1). Faptul interesant
este acela că lângă această piesă au fost găsite 5 mărgele mobile, parte a unui colier
܈i încă 11 margele Dentalium. Analogii pentru mărgele sunt ܈i în Bulgaria
(Todorova ܈i Vaisajov 2001: 188).

Fig. 12. Idoli antopomorfi de os de la Pietrele, jud. Giurgiu. Cultura Gumelni܊a B1.
Apud Hansen 2011: 11.
O abordare detaliată a plasticii antropomorfe de os de pe teritoriul României
úi în special din mediul culturii GumelniĠa o fac Eugen Comúa ( 1979: p. 68 – 77;
1995) si Radian Andreescu(2002).

1

2
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3
4
Fig. 13. 1- Idol antopomorf de os de la Măgureni, jud. Călăra܈i. Faza Gumelni܊a
B1. Apud Radian 2002: 48/8. 2- Idol antopomorfi de os de la Măgureni, jud.
Călăra܈i. Faza Gumelni܊a B1. Apud Radian 2002: 49/8. 3- Idol antopomorf de os
de la Potcoava, jud. Călăra܈i. Faza Gumelni܊a B1. Apud Radian 2002: 48/6. 4- Idol
antopomorf de os de la Potcoava, jud. Călăra܈i. Faza Gumelni܊a B1. Apud Radian
2002: 48/6.

2

1

3
Fig. 14. 1- Idol antopomorf de os de la Olteni܊a. Faza Gumelni܊a B1. Apud Radian
2002: 49/1. 2- Idol antopomorf de os de la Sultana. Faza Gumelni܊a B1. Apud
Radian 2002: 46/1. 3- Idol antopomorf de os de la Sultana. Faza Gumelni܊a B1.
Apud Radian 2002: 46/3.
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Un subiect ce nu trebuie ocolit ܈i care se află în strânsă legatură cu idolii
antropomorfi pla܊i de os este acela al ,,locuinаelor atelier,,. O astfel de structură a
fost identificată în a܈ezarea Gumelni܊a B1 la Măriu܊a ,,La Movilă,, jud. Călăra܈i –
Locuin܊a SL 2, pe podeaua uneia din cele două camere fiind găsit un întreg inventar
din os – corn dar ܈i unelte litice folosite la prelucrare. Autorii descoperirii (Parnic ܈i
Păun, 2003-2004: 53-70; Parnic ܈i Chiriac 2001: 199-207) enumeră: din patru
săpăligi din corn, patru plantatoare din corn, cinci plantatoare din os, sapte
împungătoare din os, 15 dăltite din os, un ciocan din os, trei ciocane din corn, doua
ace din os, patru slefuitoare din astragale de ovicaprine, patru plăcute de mici
dimensiuni din os, dintre care una decorată cu împunsături, o fusaiolă din os, si o
piesă din os. În mediul sincron sud–dunărean, la Ovþarovo, Goljamo Delcevo ܈i
Hotniþa (Todorova 1982: 32; Parnic ܈i Păun 2001) au fost descoperite astfel de
complexe de locuit cu un bogat inventar de unelte din os-corn, figurine
antropomorfe de os ܈i material litic, fapt ce i-a determinat pe cercetători sa
vorbească despre existen܊a unor ateliere de prelucrat os-corn.
Informa܊iile privind existen܊a idolilor antropomorfi de os ܈i a ,,locuinаelor
atelier,, trebuiesc coroborate ܈i cu datele privind clima ܈i animalele ce au fost
documentate la nivelul fazei Gumelni܊a B1 ܈i la nivel de cultură Sălcu܊a.
La Măriu܊a ,,La Movilă,, analiza osteologică (Moise 2001: 206) a
invetarului descoperit a marcat existen܊a exemplarelor de bos taurus, ovis aries,
capra hircus, sus domesticus, canis familiaris, precum ܈i a unor specii sălbatice,
animalele domestice fiind predominante (procent 86,01%). Apropiindu-ne de
mediul de evolu܊ie al culturii Sălcu܊a, putem compara ܈i rezultatele descoperirilor
din tell-ul de la Vităne܈ti ,,Măgurice,, jud. Teleorman, atribuit fazei evolutive
Gumelni܊a B1, cu materialul faunistic de la Drăgăne܈ti–Olt, sit ,,gumelniаeanosălcuаean,, după exprimarea lui Marin Nica, încadrat tot în faza evolutivă
Gumelni܊a B1 ܈i cu nivele ocupa܊ionale Sălcu܊a II-III.
În urma cercetărilor de la Vităne܈ti ,,Măgurice,, din campaniile arheologice
din anii 1993-1995 a rezultat un lot de material faunistic de 8566 piese ce au fost
prelevate. Au fost documentate două activită܊i extrem de importante: cre܈terea
animalelor ܈i vânătoarea. Prima activitate a fost centrată pe un rol dominant al
bovinelor ܈i suinelor, iar vânătoarea a fost centrată pe mamifere cu talie mare ce
preferă zona forestieră ( Bălă܈escu ܈i Radu 2003: 371-372, tabel 3). Avem a܈adar
materie primă suficientă pentru ca această comunitate eneolitică să fi realizat idoli
antropomorfi pla܊i de os( Radian 2002: 46/1, 47/1).
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1
Fig. 15. 1-2. Idoli antropomorfi de os fragmentari. Sit Vităne܈ti, jud.Teleorman.
Faza Gumelni܊a B1. Apud Radian 2002: 46/1, 47/1.
Din situl de la Drăgăneúti-Olt (judetul Olt), au fost colectate úi determinate
3645 oase, din care 3570 fragmente provin de la mamifere (procent 98%). Lotul
supus analizei s-a descoperit în nivelele de locuire GumelniĠa úi SălcuĠa. Cele 3570
provin de la cinci specii de mamifere domestice (vită, oaie, capră, porc, câine) úi de
la 11 specii vânate-cerb, mistreĠ, cal, căprior, bour, iepure, urs, jder, bursuc, castor
úi vulpe (Susi 2006: 115). O compara܊ie destul de interesantă pe materialul
faunistic al culturii Sălcu܊a se poate face ܈i cu modelul identificat în faza finală
Sălcu܊a III, având ca bază de analiză lotul din situl Cuptoare ,,Sfogea,, jud. Cara–܈
Severin (Susi 1993: 53-63). Evident arealul geografic este altul iar condi܊iile de
mediu diferă.
O categorie extrem de interesantă de idoli antropomorfi de os, încă
nedescoperi܊i la nivel de cultură Sălcu܊a sunt cei cunoscu܊i sub numele de idoli ,,en
violon,,. Identifica܊i în număr semnificativ la nivelul fazei Gumelni܊a A2 final, în
zona Dobrogei ܈i Câmpia Română (Voinea 2008: 7-24), sunt semnala܊i ܈i la
Pietrele, jud. Giurgiu (Hansen 2011; fig.11), Jilava ( Com܈a 1976: 115, 11/4),
Vidra (Rosetti 1934: 28, 41, pl. 3/8) ܈i Vităne܈ti (Andreescu 2002: 50/6-7) la nivel
de Gumelni܊a B1 (Hansen 2011; fig.11), dar ܈i în sudul Dunării la nivel de fenomen
sincron Karanovo VI ܈i pot sugera, după cum se exprimă Valentina Voinea
,,contemporaneitate parĠială între fazele GumelniĠa A2 final–GumelniĠa B1–Varna
III–Cernavodă I,,. Probabil putem lua în calcul, ca ipoteză de lucru, faptul că lipsa
din inventarul material cunoscut până în prezent a idolilor ,,en violon,, pentru
cultura Sălcu܊a se datorează decalajului cronologic, ܈tiut fiind faptul că aceste
popula܊ii evoluează ulterior fazelor clasice Gumelni܊a, fiind contemporane doar
par܊ial ܈i în anumite microzone cu elemente târzii Gumelni܊a B1. Însă dacă mergem
pe acest ra܊ionament, ar trebui ignorat faptul că aceste figurine de os ,,en violon,,
sunt un vector ܈i bornă cronologică, iar durata lor de via܊ă este una limitată,
difuziunea lor pe un spa܊iu destul de întins datorându-se doar unei ,,mode,, ܈i
percep܊ii produse de anumite schimbări în rândul comunită܊ilor. Totu܈i piesa ,,en
violon,, de la Gniliane Okol-glava (Petkov 1950, 162, fig. 96/c.), grup Krivodol
sabotează această construc܊ie bazată pe decalaje cronologice ܈i completează
sincronismul postulat anterior, cu grupul cultural Sălcu܊a-Krivodol. A܈adar cred că
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palierele cronologice se apropie legând organic eneoliticul târziu din Oltenia ܈i
nord-vestul Bulgariei de complexul Gumelni܊a-Karanovo VI aflat in faza evolutiva
finala.

Fig. 16. Idoli ,,en violon,, atribuiti culturii Gumelnita, faza B1. 1-3 Pietrele, jud.
Giurgiu; 4-5 Vidra; 6 – Jilava, jud. Ilfov; 7-9 Gumelni܊a, jud. Călăra܈i; 10–Olteni܊a
,,Renie,, jud. Ialomi܊a. Apud Com܈a 1995: 64/1-10.
Trebuie subliniat faptul că piesele de la Gniliane Okol-glava (grup
Krivodol), Jilava, Vidra ܈i Vităne܈ti (cultura Gumelni܊a, faza B1–zona de vest a
Munteniei), sunt fragmentare ܈i nu se cunosc elemente legate de contextul
descoperirii. De re܊inut că la Varna idolii ,,en violon,, fac parte din inventarul
funerar - mormintele M1 – M5, M36, M41, M97, iar la Năvodari sunt parte a unui
compex ceramic C1 (Voinea 2008: 15; Marinescu-Bâlcu ܈i alii 2000-2001: 126, pl.
8).
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1 – Căscioarele; 2 – Gniliane Okol-glava; 3 –. Goljamo Delcevo; 4 – GumelniĠa; 5
– Jilava; 6 – Karanovo; 7 – Năvodari; 8 – OlteniĠa; 9 – Pietrele; 10 – Rousse; 11 –
Sava; 12 – Smiadovo; 13 – Seinoiu; 14 – Vidra; 15 – Vităneúti; 16 – Zagorci; 17 –
Zavet; 18 – Varna.
Harta 1. Răspândirea figurinelor de os ,,en violon,,. Culturile Gumelni܊a–Karanovo
VI ܈i grup cultural Krivodol(2). Apud Voinea 2008: fig. 1.
Comunită܊ile eneolitice din complexul cultural Gumelni܊a-Karanovo VI –
Kodjadermen au dat dovadă de creativitate. Acelea܈i modele de idoli au fost
realizate ܈i din marmură, a܈a cum o dovedesc descoperirile de la Gumelni܊a–faza
B1 ܈i Varna (Radian 2002: 51/3,9). Câteva încercări de a realiza idoli din scoică,
avem din nivelul B1 Gumelni܊a de la Căscioarele ܈i Sultana, însă nu prezintă decor
(Radian 2002: 51/7-8). Aceste variante de idoli nu sunt datate ܈i în cultura Sălcu܊a,
deocamdată, iar marmura este documentată in situl de la Drăgăne܈ti-Olt (Pătroi
2008:VI/1), dar sub forma unui idol ce are atribute mai apropiate de plastica
antropomorfă de lut.
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Fig. 17. A- Idol de marmură Gumelni܊a. Faza Gumelni܊a B1. Apud Radian 2002:
51/3. B- Idol ,,en violon,, de marmură de la Varna. Apud Radian 2002: 51/9. CIdol de scoică. Sit Sultana. Apud Radian 2002: 51/8.
După cum se poate observa comparând reprezentările antropomorfe de os
descoperite în cultura SălcuĠa cu cele din mediul gumelniĠean nord-dunărean úi cu
piesele descoperite în Bulgaria, putem vorbi de acelaúi fenomen cultural eneolitic,
aceleaúi abordări, atât ca formă cât úi ca decor. Sunt aboradări stricte, canoanele
identificate fiind respectate pe întreg arealul eneolitic carpato–balcanic.

1

2a
2b
Fig. 18. 1- Idol de os din situl de la Vităne܈ti, jud. Teleorman. Cultura Gumelni܊a,
faza B1. Apud Bailey 2010: 5/6. 2a- Idol antropomorf os de la Sili܈tea-Videle.
Cultura Gumelni܊a, faza evolutivă B1. www.muzeulteleorman.ro/colectii
arheologie.html, 2b-Apud Radian 2002: 48/9.
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Fig. 19. Figurine de os de pe teritoriul României: 1 - BrăiliĠa, 2 – Căscioarele, 3-5
Vidra, 6 úi 15 Pietrele, 7, 8, 12 – GumelniĠa, 9 – Gherăúeni, 10-11 – Sultana, 13 –
Siliútea Videle, 14 – Glina. Apud Comúa 1979: 4.

2
1
Fig. 20. 1- Idol de os cu podoabe de cupru ܈i colier. Cultura Gumelni܊a, faza B1.
Pietrele Măgura ,,Gorgana,, - jud.Giurgiu. Apud Todera܈ ܈i alii 2009: XVIII/1.
Foto N., Becker. 2- Idol de os cu podoabe de cupru ܈i colier. Cultura Gumelni܊a,
faza B1. Pietrele Măgura ,,Gorgana,,. Apud Todera܈ ܈i alii 2009: XVIII/2. Foto S.
Hansen.
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Similitudini sunt ܈i în mediul sincron sud–dunărean, grupul Krivodol
(Petkov 1926-1931: 115-145; 1950: 157-170; Mikov ܈i Djambazov 1960; Mikov
1935: 183-214; 1948: 26-62; Nikolov 1968: 65-75; Nikolov ܈i Stanev 1975), în
siturile de la Ohoden, Devetaki, Gnilane, Krivodol, Zaminetz, Lîga.

Fig. 21. Idol de os. Sit Lîga, grup cultural Krivodol(Bulgaria). Apud Zidarov
2005: 185, plate 26/6.

Fig. 22. Idol de os. 1 – Ohoden (7,5cm); 2 – Devetaki (7,8cm); 3 (7,5cm), 4 (5cm),
6 (9cm), 7 (6cm) – Gnilane, 5 – Krivodol (6,2cm), 8- Zaminetz (4cm). Apud
Oprinescu 1998: Taf. II.
Tot la sudul Dunării, dar din mediul similar Karanovo VI, avem analogii la
Russe, Kubrat, Razgrad, Varna, Strachimirovo I, Cekendin, Hotniþa, Gabarevo,
Lovec, Bikovo, Diadovo(Com܈a 1979: 74).
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Fig. 23. Figurine de os de pe teritoriul Bulgariei. 1-12 Russe, 13-15 Hotniþa, 16–
Kubrat, 17–Diadovo, 18–Gabarevo, 19–Strasimirovo I, 20–Bikovo, 21-Razgrad,
22–Varna, 23-Cekendin. Apud E. Comúa, 1979, fig. 5.
O altă reprezentare antropomorfă de os a fost gasită într-un mormânt, M 69
din tell–ul de la Russe (Cernakov 2010: 163, 10/3, 13/2) – cultura Karanovo VI.

1

2

Fig. 24. 1-Mormânt M 69 din tell-ul de la Russe, descoperit in 1952. Cultura
Karanovo VI. Apud Cernakov 2010: 10/3. 2-Idol antropomorf plat de os din
necropola de la Russe, M 69. Bulgaria. Apud Cernakov 2010: 13/2.
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Semnifica܊ia pieselor
Fără îndoială aceste reprezentări antropomorfe de os cunoscute sub numele
de idoli sunt în strânsă legătura cu figurinele antropomorfe de lut, cu cele antropozoomorfe ܈i cu vasele antropofizante. Probabil caracterul lor este unul mult mai
intim ܈i datorită dimensiunilor ܈i greută܊ii reduse, astfel de pise putând fi purtate
u܈or, lucru sugerat de perfora܊iile numeroase ܈i de inele de cupru ce au fost ata܈ate
la unele piese, ca sa ilustrăm doar un atribut al acestor decoperiri a căror
semnifica܊ie este totu܈i legată de zona cultică.
Observăm că sunt prezente ܈i în morminte – M69 de la Russe, ca inventar
funerar ܈i sunt pozi܊ionate în zona capului. La Drăgăne܈ti-Olt o astfel de figurină
apare în locuin܊a L1.
O altă constatare ce se poate face este aceea că numărul pieselor întregi este
destul de mare, fiind mai numeroase decât cele fragmentare, cărora le lipse܈te de
obicei capul, fapt ce ne îndrumă mai mult spre inten܊ionalitatea gestului.
Unele figurine sunt perforate în zona mediană, punct ce poate fi chiar
ombilicul, care se pare că este situat în centrul cercului care înscrie corpul uman
(Voinea 2010: 50). 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.
Triunghiul cu vârful in jos, incizat, identificat pe mai multe figurine,
semnalează un personaj feminin, ce este ܊inta ritualului ܈i la care adoratorul se
raportează.
Punctul, cercul ܈i linia completeaza gama de simboluri ܈i aduc fiecare în
parte un întreg Univers de semnifica܊ii ce poate fi greu de pătruns. Linia este mereu
dreaptă comparativ cu reprezentarea sa de pe plastica antropomorfă de lut unde
apare ܈i frântă sau curbă. Spirala lipse܈te cu desăvăr܈ire cu toate că la acela܈i
moment cronologic este intens utilizată pe plastica antropomorfă de lut ܈i pe
ceramică. Situa܊ia este similară ܈i pentru meandru, chiar dacă acesta nu mai este la
fel de utilizat ca în perioada neoliticului dezvoltat. Sa fie oare începutul unei
perioade în care reprezentările abstracte trec în prim plan?
Abordarea de fa܊ă este doar un portret general, preliminar, făcut figurinelor
antropomorfe din os atribuite culturilor Sălcu܊a ܈i Gumelni܊a, faza evolutivă B1,
fără a intra în detalii.
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Date arheozoologice preliminare asupra exploatării animalelor în
a܈ezarea neolitică de la Radovanu – „La Muscalu”, JudeĠul
Călăraúi (Preliminary report on animal management în the
Neolithic site at Radovanu –„La Muscalu”, Călăraúi County)
Georgeta El Susi

Abstract: This paper presents a neolithic animal sample, belonging to
Boian - SpanĠov phase collected from Radovanu "La Muscalu”. For 25 years the
archaeologist Eugen Comúa has been studied a Neolithic settlement at the
beginning of the fourth millennium BC. The four occupational sequences of the site
have produced a large amount of bones, whose determination, we started at the
beginning of 2014. The 764 fragments under discussion were taken from three
different levels of housing (levels 2, 3, 4) assigned to phase Boian - SpanĠov. The
second level, the oldest has given 86 household waste, gathered from house no. 1.
The third level has provided the majority of the sample, about 507 bones, of which
318 come from the layer and 189 from three constructions and a garbage pit
(Tables 1-2). In that level, cattle rule with 36.8 % as NISP or 24.53 % as NMI. By
and large, the ratio of juvenile/ sub-adult/ adult/ mature is 5/2/4/2, equal to a rate of
38.46/ 15.38/ 30.77/ 15.38 %. It means that, about 40 % of the specimens kept for
by-products, prevailing the slaughter for meat, in a rate of 60%. Pig ranks the
second as fragments (25.28 %); as MNI they have the same frequency as
ovicaprids, 20.75 %. Basically, the ratio infants/ juvenile/ sub-adult is 3/ 5/ 3,
meaning 27.27/ 45.45/ 27.27 %. Therefore, the killing for meat are common, the
young specimens up to one year sum up over 60%. The bones of small ruminants
make for 18.26 % as fragments and 20.75 % as individuals. Of the eleven
individuals, two are goats, two sheep and seven specific unassigned. The ratio
infants/ juvenile/ sub-adult/ adult is 2/ 4/ 2/ 3, which matches up to a proportion of
18.18/ 36.36/ 18.18/ 27/ 28% . It seems that the rate of animals fully used for many
years does not go beyond one third of individuals, more than half are animals
slaughtered under a year. Therefore, the community chiefly relied on meat
exploitation and lesser on dairying. Dog remainders represent 1.68 %, originating
in three individuals (5.66 %). Hunted mammals have a share of 17.98 % as NISP
and 28.3 % as MNI. There is some diversity of wildlife, identifying seven species:
red deer, wild boar, roe deer, hare, badger, fox and wolf. In addition to farming and
hunting, some seasonal activities as fishing, shellfish harvesting, catching of turtles
and birds practiced. The fourth level, the oldest on the site gave 171 bones, of
which 111 bones (85.38%) assigned to domestic mammals. Cattle quoted by 28.46
% fragments, assigned to four individuals (18.17 %). Small ruminants rank the
second with 23.85 %, from six individuals (27.27 %). Wild mammals represented
by 14.62 % as fragments and 22.74 % by individuals. Pollen analysis emphasized
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that, the surroundings of the site belonged to the steppe domain, with only 13 %
tree pollen before the first communities. The same trends of dry climate kept
throughout the habitation. In fact the valleys flanked the settlement were not too
wet, as evidenced by reduced percent of willow and alder. The cereal pollen does
not go beyond 6 % in the level 3, and below 3 % in the others, leading to
assumption that farming was practiced on a small scale. Because of these pollen
data would explain the low percentage of red deer, 7-9%, somewhat significant
frequency of hare, 5-5.5 %, the lower share of wild pig, 2-4,5%. The last but not
least, to note the smaller proportion of cattle, 20-30%, the significant percentage of
small ruminants, 21.59 % as MNI, close to that of pigs, 22.73 %. Not surprising
the lack of beaver (given the low humidity in the valleys), the aurochs and horse
missing we are putting on reduced sample.
Key words: Boian –SpanĠov, Radovanu-La Muscalu, cattle management, pig
breeding, hunting
Comuna Radovanu este situată în Câmpia Munteniei, pe malul drept al
Argeúului, la 18 km de OlteniĠa úi 47 km de Bucureúti. La circa 2 km vest de satul
Radovanu, pe partea stângă a Vaii Coadelor, la poalele promontoriului „La
Muscalu” a fost cercetată, timp de 25 ani, de către arheologul Eugen Comúa o
aúezare neolitică de la începutul mileniului IV î. Chr. Este vorba de patru aúezări
succesive, suprapuse, ce datează, potrivit autorului, din faza de tranziĠie de la
cultura Boian la cultura GumelniĠa 1 . Cele patru secvenĠe ocupaĠionale din sit au
furnizat o cantitate mare de oase, a cărei determinare am iniĠiat-o la începutul
anului 2014 2 . Cele 764 fragmente ce fac obiectul analizei de faĠă ilustrează doar
trei nivele de locuire (nivelele 2, 3, 4), atribuite fazei Boian-SpanĠov 3 . Prelevarea
resturilor faunistice a fost sistematică, potrivit autorului „au fost strânse toate
oasele, de la aúchii la piese întregi de animale” 4 . În anul 1973 s-a publicat un prim
eúantion din aúezare, compus din 860 piese, vizând săpăturile din campania 19605 .
Materialele faunistice din campaniile 1968, 1970, 1971, 1973 au fost analizate úi
publicate în anii 1980. Este vorba de un eúantion mare, 7061 resturi animale, dar
pre puĠin detaliat pentru a oferi o bază consistentă de referinĠă 6 de 7Cele 764
fragmente se distribuie inegal pe nivele astfel, din nivelul 2 provin 86 oase, din
nivelul 3 mai multe, 507 oase úi 171 din nivelul 4 (tabelul 1).
Nivelul 2 a furnizat 86 resturi menajere, prelevate din locuinĠa nr. 1. Este
nivelul cu locuinĠe mari, mult mai numeroase, sugerând o comunitate numeroasă 7 .
Deocamdată, determinările de faună vizează numai un complex. Circa 76 resturi
provin de la patru mamifere domestice (vită,

1

Comúa 1990, p. 8
MulĠumiri colegei Alexandra Comúa pentru materialul oferit spre analiză úi publicare
3
Comúa 1990, p. 13; pentru precizări suplimentare Lazăr et alii 2013, p. 70
4
Comúa 1980, p. 27
5
Necrasov 1970, p. 38-45
6
ùtirbu 1980, p. 107-108
7
Comúa 1980, p. 109
2
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Tabel 1. Ponderea speciilor în nivele ca nr. fragmente (NISP)
Nivel
2

Bos
taurus
Sus s.
dom.
Capra
hircus
Ovis
aries
Ovis/
Capra
Canis
fam.
Sp.
domestic
e
Cervus
elaph.
Sus s.
ferrus
Capreolu
s c.
Lepus sp.
Meles
meles
Vulpes
vulpes
Canis
lupus
Sp.
sălbatice
Determin
ate
Bos/Cerv
us
Sus sp.
Aúchii

Nivel 3
Loc
Loc Loc
.
Stra
. 2
.3
4
t

Loc.
2

Gr.

21

13

1

6

21

90

131

20

5

4

10

9

62

90

1

3

5

5

43
4

4

10

2

2

2

8

2

2

Nive
l4

Nivele 2-4

%

Strat

Tot
al

36,8
25,2
8

37

189

39

149

4

11

Tot
al

%
34,2
4
26,9
9
19,9
3

4

9

57

18,2
6

23

90

6

1,68

4

10

1,81

111

458

82,9
7

55

22

7

26

32

205

292

82,0
2

8

4

2

2

4

14

26

7,3

10

44

7,97

2

6

8

2,24

2

11

1,99

2

3
9

5
19

1,41
5,35

1
6

6
27

1,09
4,89

4

4

1,12

4

0,72

1

1

0,28

1

0,18

1

1

1
19

94

0,18
17,0
3

130

552

100

12

38
5
106

1
2

2
2

4

2

11

8

6

6

6

38

64

0,28
17,9
8

66

30

13

32

38

243

356

100

5

5

6

15

5

11

8

10
3
41

26
3
80

2
6
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Corn
cerb
Total
mamifere
Aves
Reptilia
Pisces
Molusca
TOTAL

2

1

76

51

2
8
86

1
8
60

23

23

1

4

6

4

12

49

47
1
4
3
55

471
3
1
13
19
507

166

2

301
2
1
6
8
318

713
3
1
17
30
764

51

2
3
171

porc, oaie, capră) úi trei vânate (cerb, mistreĠ, iepure). În plus s-au identificat două
vertebre de peúte úi opt valve ale scoicii de râu. Cele 21 oase de vită provin de la un
exemplar sacrificat sub 24-30 luni úi doi adulĠi (peste 3-4 ani). Porcinele au 20
resturi de la patru exemplare, sacrificate mai ales sub 1 an. Astfel un individ are 24 luni, doi cam 10-12 luni úi un altul peste 12 luni. De la o capră adultă provine un
metatars cu lg. 116,5 mm, estimându-se o înălĠime la greabăn de 62,21 cm.
Valoarea coincide cu limita superioară de variaĠie a materialului de la CiulniĠa 8 ,
probabil este un mascul. O valoare apropiată, de 60,1 cm s-a identificat în nivelul
Boian-Vidra de la Vlădiceasca 9 . De la acelaúi exemplar provin un omoplat cu
SLC/GLP/GL-21/30,5/23,5 mm, radiusul proximal cu BFp/Bp/Dp- 28/29/14,5 mm
úi o tibie distală cu Bd/Dd-23/20,5 mm. Alte 10 resturi nu s-au atribuit specific,
printre ele o porĠiune de mandibulă de la un animal de 6-12 luni (M1 apărut, posibil
M2, dar piesa este spartă). Cele opt oase cerb provin de la un subadult, sacrificat
între 1-2 ani úi altul

Tabel 2. Ponderea speciilor ca nr. indivizi (NMI)
Nivel
2
Bos taurus
Sus s. domesticus
Capra hircus
Ovis aries
Ovis/ Capra
Canis familiaris
Sp. domestice

NMI
3
4
1
1
9

Nivel 3
NMI
13
11
2
2
7
3
38

%
24,53
20,75
20,75
5,66
71,7

Nivel
4
NMI
4
5
2
2
2
2
17


8
9

Bălăúescu 2003-2004, p. 266
Bălăúescu, Udrescu 2003-2004, p. 116

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

%
18.17
22.73
27.27
9,09
9,09

Total
nivele
2-4
20
20
5
4
10
5
64

%
22,73
22,73
21,59
5,68
72,73
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Cervus elaphus
Sus s. ferrus
Capreolus
capreolus
Lepus sp.
Meles meles
Vulpes vulpes
Canis lupus
Sp. sălbatice
Determinate

2
1
1

4
13

4
2

7,55
3,77

2
1

77,26
9,09

8
4

9,09
4,54

2
3
2
1
1
15
53

3,77
5,66
3,77
1,89
1,89
28,3
100

1
1

4,55
4,55
4,55

3
5
2
1
1
24
88

3,41
5,68
2,27
1,14
1,14
27,27
100

5
22

22,74

peste doi ani. Printre resturile cerbului notăm un humerus cu Bd/Dd- 68/67 mm
sugerând un mascul robust. Cornul de cerb era prelucrat, în eúantionul nostru s-au
identificat circa 12 spărturi de corn, ca deúeuri din activitarea de procesare. De la
un iepure provin o ulnă cu lungimea de 107 mm úi o tibie cu Bp-21,5 mm. O
vertebră de proporĠi mari ar putea aparĠine unui mistreĠ. Pe materialul din acest
nivel s-au apreciat nouă indivizi de la speciile domestice, reprezentând 69,23% úi
patru de specii indivizi, reprezentând cam 30,77% (tabel 2).
Nivelul 3 a furnizat cea mai mare parte a eúantionului, circa 507 oase,
dintre care 318 din strat úi 189 din trei structuri de suprafaĠă úi o groapă. Locuirea
acestui nivel nu a durat mai mult de 20 ani, după care comunitatea, puĠin
numeroasă a părăsit teritoriul. Numărul de construcĠii era redus, cît úi suprafaĠa
exploatată de comunitate. LocuinĠele au fost distruse de un incendiu, cauzat de
atacul unei altei comunităĠi 10 . Întrucât determinarea oaselor din sit nu s-a încheiat,
foarte probabil ca, din complexele prezentate în continuare să mai existe materiale
nedeterminate, aúa că statisticile întocmite sunt temporare. Deocamdată precizăm
că, eúantioanele din locuinĠe sunt mici, ele aparĠin, mai ales speciilor de talie mică
(porc, ovicaprine, iepure). LocuinĠa nr. 2 „are stratul de lipitură arsă gros úi
prezintă toate elementele specifice unei podele-platformă” , fiind dotată cu un
cuptor pe latura estică 11 . Din umplutura ei provin 23 oase de mamifere, cele mai
multe de la porc úi iepure; o tibie de ovicaprin úi o coastă de cerb sunt arse, iar un
astragal de cerb are urme de tăiere pe faĠa posterioară, pentru jupuirea animalului
respectiv. ConstrucĠia nr. 3 „avea úi ea podea- platformă, din bulgări mari, lângă
latura lungă de est se afla soclul masiv realizat din lut al cuptorului...”. Aceasta
avea în interior pereĠi pictaĠi 12 . Eúantionul faunistic include 51 deúeuri menajere,
dintre care două aparĠin peútilor, este vorba de o porĠiune de os faringian de crap úi
o vertebră de somn. ùi în acest caz prevalează oasele porcului úi ovicaprinelor.
ConstrucĠia nr. 4 era de dimensiuni mai mici, nu avea nici cuptor, prispă sau vatră.
La demontarea ei s-a observat că nu avea podea-platformă, fiind vorba de o anexă

10

Comúa 1990, p. 99
Comúa 1979, p. 32
12
Ibidem
11
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distrusă prin foc 13 . Din această structură s-au recuperat, mai ales oase de bovine,
21 fragmente úi nouă de porc. Din coloana vertebrală a unui peúte (somn) s-au
recuperat patru vertebre, cu diametrul 24 mm, de asemenea trei valve de la scoica
de râu. Un humerus distal de vită prezintă tăieri pe faĠa laterală a extremităĠii
distale, iar alte două oase sunt arse. Un număr de 60 fragmente provin dintr-o
groapă mare, cf autorului. Predomină oasele de la specii mari, bovine úi cerb, ca să
nu mai vorbim de cele 10 spărturi neidentificate (vită/cerb). Era probabil o groapă
de resturi menajere unde au fost aruncate mai ales, resturile mari. Un număr de 318
oase nu au o atribuire de context (groapă, costrucĠie), noi le-am încadrat grosso
modo nivelului.
Per ansamblu, în nivelul 3 de locuire predomină vitele cu un procent de
36,8% pe NISP sau 24,53% pe NMI. DiferenĠa de 12 procente între cele două
estimări rezidă în ponderea mică a dentiĠiei faĠă de alte părĠi anatomice. Ca piesă
interesantă semnalăm un corn de femelă, de tip „brahyceros”, aproape circular în
secĠiune, cu dimensiunile bazei de 46/43/140 mm; are o poziĠionare laterală, uúor
arcuit în faĠă. Deocamdată în materialul analizat nu am identificat oase întregi
pentru estimări ale înălĠimii la greabăn. Dimensionările pe lăĠimile oaselor
confirmă existenĠa unei populaĠii de vite de mărime medie-mare, în locuirile Boian
din zonele sudice 14 . Materialul vitei provine de la minimum 13 exemplare, dintre
care cinci aparĠin unor animale sacrificate sub 2-3 ani, două unor animale tăiate
între 2-4 ani úi úase peste 4 ani. În ultima categorie semnalăm două exemplare de 69 ani úi alte două de peste 9 ani (Tab. 3). Din păcate studiul dentiĠiei a furnizat doar
material pentru estimarea a jumătate din numărul de indivizi. Restul lor s-a
completat cu cei identificaĠi pe stadii de sutură ale oaselor lungi. Per ansamblu se
estimează că raportul juvenili/ subadulĠi/ adulĠi/ maturi este 5/ 2/ 4/ 2 echivalent cu
o proporĠie de 38,46/ 15,38/ 30,77/ 15,38%. Deci ponderea exemplarelor exploatate
pentru lapte, forĠă de muncă este de circa 40%, prevalând sacrificările pentru carne,
mai ales ale juvenililor. Porcinele se plasează pe locul secund ca număr de
fragmente, cu 25,28%; ca NMI are aceeaúi frecvenĠă cu ovicaprinele, 20,75%.
Semnalăm prezenĠa multor resturi maxilare, coaste úi omoplaĠi, ce nu se regăsesc în
restul părĠilor corporale. Astfel pe cei opt omoplaĠi stângi úi patru drepĠi s-a estimat
un de minim 10 indivizi.
Tabel 3. Estimarea vârstei pe maxilarele bovinelor de la Radovanu -„La Muscalu”
Context
Niv. 3,
strat
Niv. 3,
strat

Piesa Parte
Mandi
b.
d
Mandi
b.
d

P
4

M1

M2

M
3

Vârsta

k

ޓ6,5ani

g*


13
14

Comúa 1979, p. 33, idem 1983, p. 60
Bălăúescu et alii 2005, úi bibliografia aferentă
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6,5-9 ani
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Niv. 3,
Mandi
strat
b.
d
erpt 3
28-30 luni
Niv. 3,
Mandi
loc. 4
b.
d
g
6,5-9 ani
Niv. 3,
Mandi
strat
b.
s
b
3-4 ani
Niv. 3,
Maxil
K, Istrat
a
s
1,02
6,5-9 ani
Niv. 3,
Maxil
Istrat
a
s
1,86
4-6,5 ani
Niv. 3,
Maxil
K, Istrat
a
d
0,87
ޓ9 ani
Niv. 3,
Maxil
L, Istrat
a
d
0,61
ޓ9 ani
Niv. 4,
Mandi
strat
b.
d
b
3-4 ani
Niv. 4,
Mandi
strat
b.
d+s
l
k
6,5-9 ani
I: Index H/DT cf. Ducos, 1968, apud Lepetz 1996, 13; *Grant 1982- stadii uzură
Completând cu datele dentiĠiei se estimează că, trei animale au fost tăiate sub 6
luni, patru între 6-12 luni, unul între 13-16 luni, două între 22-24 luni úi unul între
30-36 luni. Practic raportul între infans/ juvenili/ subadulĠi este 3/ 5/ 3, adică 27,27/
45,45/ 27,27%. Asta înseamnă sacrificarea prevalentă pentru carne, a exemplarelor
tinere, sub un an, peste 60%. Cu siguranĠă existau condiĠii bune de hrănire prin
zonă dacă-úi permiteau sacrificari numeroase ale tineretului, în condiĠiile în care
ponderea speciei este mare în aúezare. Oasele rumegătoarelor mici însumează
18,26%, úi 20,75% ca indivizi. Din cele 11 exemplare, două sunt caprine, două
ovine úi úapte neatribuite specific. De la cele două capre s-au păstrat două coarne
de femelă, uúor arcuite, aparĠinând tipului „prisca”. De la unul din cele două
exemplare provine un metacarp cu GL-99 mm, estimându-se o înălĠime de 56,92
cm (Schramm). Este o valoare mică, ce coincide cu media populaĠiei exploatate în
aúezarea Boian-Giuleúti de la CiulniĠa 15 . Din păcate materialul ovinelor úi
ovicaprinelor este puĠin dimensionabil, o bună parte din resturi aparĠin imaturilor
corporal. Cum spuneam, din cele 11 exemplare de ovicaprine, două sunt capre,
sacrificate cel puĠin peste 18-24 luni. Două sunt ovine, tăiate sub un an úi între 1824 luni. Pentru restul de 7 indivizi neatribuiĠi specific s-au stabilit următoarele
perioade de tăiere: doi indivizi sub 3 luni, trei indivizi între 6-12 luni úi unul sub 12 ani úi unul peste 3 ani. Raportul infans/ juvenil/ subadult/ adult este de 2/ 4/ 2/ 3,
ce corespunde unei proporĠii de 18,18/ 36,36/ 18,18/ 27/28%. Se pare că ponderea
animalelor exploatate mai mulĠi ani nu depăúeúte o treime din indivizi, mai mult de
jumătate sunt animalele sacrificate sub un an. ùi în acest caz se punea mai mult

15

Bălăúescu 2003-2004, p. 266
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accent pe carne úi mai puĠin lactate. Seriile maxilare puĠine nu au permis permis
detalieri ale sacrificărilor sub 12 luni, aprecierile realizându-se în mare parte pe

Tabel 4. Estimarea vârstei porcinelor pe dentiĠie la Radovanu - „La Muscalu”
Context
Niv. 2, loc. 1
Niv. 3,
groapă
Niv. 3, strat

Piesă
Parte Pd4 M1
Mandib. d
b
C

M2

Mandib. s+d
Mandib. d

C

Niv. 3, strat
Niv. 3, strat

Mandib. d
Mandib. d

C

Niv. 3, strat

Mandib. s+d

b

d
c

b
b

M3

c
E

Niv. 3, loc. 4 Maxila

s

a

Niv. 3, loc. 4 Maxila

d

c

Niv. 3, strat
Niv. 3, strat

Maxila
Maxila

s
s

a
V

Niv. 3, strat
Niv. 3, strat
Niv. 4, strat
Niv. 4, strat
Niv. 4, strat

Maxila
Maxila
Mandib.
Mandib.
Mandib.

d
d
d
d
s

b
E
E
C
E

b
b
b

erpĠ
1/2

Vârsta
2-4 luni
8-10 luni
6-8 luni
30-36
luni
2-4 luni
10-12
luni
22-24
luni
30-36
luni
22-24
luni
2-4 luni
10-12
luni
4-6 luni
4-6 luni
2-4 luni
4-6 luni

fuzionări ale oaselor lungi. Resturile câinelui au o frecvenĠă de 1,68%, cei trei
indivizi de la care provin reprezentând 5,66% din totalul estimat per nivel. Din
contextul SE6/C1 provine o porĠiune de neurocraniu +orbita stg., zona occipitală
este deteriorată, iar botul a fost îndepărtat intenĠionat. Creasta sagitală e slab
dezvoltată, fiind trasă în spate, iar orbita are o poziĠie anterioară. Potrivit datelor
metrice 16 piesa respectivă provine de la un animal mic. ùi celelalte resturi confirmă
prezenĠa în aúezare a unor exemplare de mărime mică. Pe baza mandibulelor s-au
prezumat trei exemplare de talie mică, pe una din mandibule s-a estimat o lungime

16

Lg. neurocraniu-74; lĠ. mx. neurocr.-50,5; lĠ. min. craniu-33; H orbită-27 mm
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Dahr de 134,3, corespunzătoare unui individ „palustris”. Pe lungimea carnasierei se
înregistrează o variaĠie de 18-21 mm.
Mamiferele vânate au o pondere de 17,98% pe fragmente úi 28,3% pe
indivizi. Există o oarecare diversitate a faunei sălbatice, identificându-se úapte
taxoni: cerb, mistreĠ, căprior, iepure, bursuc, vulpe úi lup. Chiar se specifica într-o
analiza primară a materialului că „varietatea oaselor de animale din cea de a doua
categorie (vânat) este destul de mare: fragmente de coarne de cerb, un corn de
căprioară, o mandibulă de rozător (probabil de castor), dinĠi de mistreĠ, ca úi foarte
multe oase de păsări. Unul din ele este lung úi subĠire úi provine de la o pasăre de
baltă” 17 . Oasele cerbului totalizează 7,3% úi provin de la patru indivizi (7,55%). Au
fost identificate oase din toate regiunile corpului, mai puĠin din zona capului, doar
două resturi mandibulare. Ele aparĠin la două exemplare vînate în jur de 18-24 luni
(M3 în erupĠie primară) úi 26-28 luni (M3 în erupĠie finală) 18 . Acestuia din urmă
aparĠine úi o tibie recent epifizată proximal. În plus, s-au găsit oase de la încă două
exemplare, unul sub 2-2,5 ani úi altul peste această limită. ùi în acest nivel există
úase spărturi de corn, încadrate ca deúeuri de prelucrare. Unele dimensionări
caracterizează masculi robuúti, de pildă radius cu Bp/Dp - 71/45 mm ori tibie
proximală cu Bp-81 mm. Posibil să fi existat o preferinĠă pentru vânarea
masculilor, cu atât mai mult, cu cât cornul era utilizat la fabricarea uneltelor. Chiar
se aminteúte de o săpăligă din corn de cerb din nivelul 3 de locuire 19 , sigur vor fi
existat úi altele. O pondere semnificativă o are iepurele, notat cu 5,35% ca NISP úi
5,66% ca NMI. Oasele speciei provin exclusiv din scheletul postcefalic, niciunul
nu este întreg, sunt sparte, este clar că este vorba de resturi menajere úi nu vreun
animal cu vizuina prin zonă. MistreĠului aparĠin opt resturi (2,24%) de la minim
două animale adulte (3,77%). Un astragal cu GL-56,5 mm úi un calcaneu cu GL102 mm provin de la un exemplar, cu o talie medie de 98,35 mm. Căpriorul este
notat cu un procent de 1,41% pe resturi úi 3,77 pe indivizi. Cele cinci oase provin
de la două animale ce au atins stadiul adult. Bursucului aparĠin trei omoplaĠi úi un
metapod sugerând două animale adulte, destul de robuste. O mandibulă cu
lungimea jugală de 77,5 úi cea a carnasierei de 23 am atribuit-o lupului, părea prea
mare pentru un câine. Fiind spartă nu s-au putut face alte observaĠii úi măsurători.
Un calcaneu cu Gl de 34,5 mm l-am atribuit vulpii. Pe lângă resturile mamiferelor
ce reprezintă 92,89% din eúantion, am identificat trei oase de păsări sălbatice, un
fragment de plastron de broască Ġestoasă, 13 resturi de peúti, mai ales vertebre úi 8
cochilii de scoică de râu. Deci pe lângă creúterea animalelor, vânătoare, se
practicau unele activităĠi cu caracter sezonier, pescuit, cules de scoici, prinderea
unor păsări de baltă, broaste Ġestoase.
Nivelul 4, cel mai vechi din aúezare a oferit, în stadiul actual de cercetare
171 oase. Deocamdată nu am găsit vreo specificare că ar proveni din complexe

17

Comúa 1983, p. 58
Brown 1991, p. 526
19
Comúa 1983, p. 60
18
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închise, deúi sunt amintite locuinĠe săpate úi în acest nivel. 166 oase provin de la
mamifere, dintre aceste 130 s-au atribuit unor specii, de la peúti provin două resturi,
unul este o vertebră de somn, úi trei valve din genul Unio. 111 oase s-au atribuit
mamiferelor domestice, adică 85,38%, de la minimum 17 animale (77,3%). Porcul
înregistrează 39 fragmente (30%) de la cinci indivizi (22,73%), sacrificaĠi între 2-4
luni (unul), 4-6 luni (doi), 10-12 luni (unul) úi peste doi ani (unul). Repetăm, úi în
acest nivel materialul suinelor provine în cea mai parte de la animale sub un an,
mai mult de jumătate tăiate sub 6 luni. Pe un metacarp IV cu GL 77 mm, s-a
estimat o talie de 78,14 cm. Este o valoare crescută, posibil să provină de la un
animal sălbatic, dar în contextul respectiv s-au identificat doar oase de la specia
domestică. Valori de 71,8 cm úi 81,4 cm se raportează în nivelele Boian de la
Hârúova-tell úi Isaccea-Suhat 20 . Din păcate, există puĠine date asupra taliei suinelor
din aúezările Boian, úi cu atât mai puĠin de tip SpanĠov, cea mai mare parte a
oaselor provenind de la tineret úi subadulĠi. De la vită provin 37 oase (28,46%)
repartizate la patru indivizi (18,17%), cu următoarele vârste de tăiere: doi sub 12
luni, unul între 3-4 ani (M3-eroziune b21 ) úi altul între 6-9 ani (M2-eroziune k, M1l).
Tabel 5. Estimarea vârstei ovicaprinelor pe dentiĠie
Context
Niv. 3,
strat
Niv. 3,
strat
Niv. 4,
strat
Niv. 4,
strat
Niv. 4,
strat
Niv. 4,
strat
Niv. 4,
strat

Piesă

s/d

Mandib.

d

Mandib.

d

Mandib.

s/d

Mandib.

d

Mandib.

P4

M1

/c

Mandib.

d

Pd4
neschimbat

Mandib.

s

Pm-erpĠ 3

M2
erpĠ
1/2

M3

Vârsta

Taxon

8-12 luni
erpĠ
1/2 18-24 luni

ovic

24-36 luni

ovic

erpĠ
3
22-24 luni
m

ovic

oaie

ޓ5ani

oaie

12-21 luni

ovic

21-24 luni

capră

Rumegătoarelor mici le aparĠin 31 resturi (23,85%), reprezentând úase indivizi
(27,27%). Cele patru resturi de capră se repartizează la două exemplare, unul dintre
ele avea spre doi ani (Pm în erupĠie finală). Acestor două animale le aparĠin două
coarne, de tip prisca, cu secĠiunea biconvexă la bază úi plan-convexă spre vârf, uúor
arcuite, unul dintre ele dimensionabil, diam. mare/d. mic/ circonf.- 38/ 24/ 102 mm.

20
21

Bălăúescu et alii 2005, p. 99
Grant 1982
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Cele patru resturi de ovine se repartizează la doi indivizi, de 22-24 luni (M3 erpĠie
finală) úi peste 5 ani (mandib.+molar în eroz.- m) (Tabel 5). Individul de 22-24
luni este mascul, lui îi aparĠine úi un fragment de corn, nedimensionabil. Pe cele 23
resturi neatribuite specific s-au
identificat încă două exemplare, de 24-30 luni úi 12-21 luni. De la câine am
determinat patru resturi (3,07%), de la doi indivizi (9,09%) de mărime mică. O
tibie nefuzionată proximal úi distal provine de la un animal mort sub 13-16 luni,
aceluiaúi exemplar se repartizează un fragment de mandibulă úi unul de frontal.
Posibil ca cele două resturi cefalice să fi făcut parte dintr-un craniu, spart
intenĠionat (?) sau nu în vechime. O altă tibie cu Bd/Dd - 16,5/11,5 mm aparĠine
unui exemplar mic. Mamiferele sălbatice sunt notate cu 14,62% pe resturi úi
22,74% pe indivizi. Cerbului îi aparĠin zece resturi (7,69%), de la minimum două
exemplare (9,09%). Unul din exemplare a fost vânat mai către toamnă, între 5-8
luni (M1 în erupĠie primară) iar celălat peste 2-3 ani (calcaneul epifizat). Pe locul
secund, printre speciile sălbatice se plasează iepurele cu úase oase (4,62%),
provenind de la un singur individ (4,54%). Dintre acestea, o ulnă úi un humerus
sunt întregi, nu este exclus ca ele să provină dintr-un schelet întreg. Alte oase,
coxal, radius, tibie sunt fragmentate, ele ar putea proveni de la un animal vânat
pentru consum, blană. O ulnă úi un radius nefuzionat distal, cu Bp/Dp- 41,5/27 mm
provin de la un mistreĠ subadult. Un fragment de perete de corn l-am atribuit unui
căprior. Chiar dacă ar putea fi deúeu prelucrare, l-am introdus în tabel ca reper de
atestare a speciei.
Privind comparativ rezultatele nivelelor 4 úi 3 sub raportul specii
domestice/ sălbatice, indiferent de metoda de estimare (frgm., indivizi) subliniem
următoarele tendinĠe ale economiei: creúte rata speciilor sălbatice dinspre nivelul
vechi de locuire (4) spre niv. 3, cu circa 5-6% ca NMI úi 3-4% ca NISP (Fig. 1, 2).
Ea este dată de sporirea ratei iepurelui úi nu a cerbului, principalul competitor.
Astfel între nivelele 4-3 creúte rata iepurelui cu un procent, tradus în număr de
resturi înseamnă ceva. Din contră, rata cerbului scade cu 0,4% ca NISP úi 1,5% ca
NMI. Deocamdată menĠionăm acest fapt, pe viitor el trebuie urmărit, pe măsură ce
eúantionul se îmbogăĠeúte. În materie de specii domestice, lucrurile stau astfel.
Există o tendinĠă de creúterea a ratei vitei de la 28 la 36% ca NISP, úi de la 18 la
24% ca NMI, între niv. 4 úi 3. În paralel, rata porcului scade, grosso modo de la 30
la 25% ca NISP úi de la 23 la 21%; tendinĠa este úi mai clară la ovicaprine, de la 24
la 18% ca NISP úi de la 27 la 21% ca NMI. Probabil economia animalieră se
„stabilizează”, de la una de subzistenĠă cu consum majoritar de cornute mici, porc,
pe una cu mai multe bovine, în niv. 3. Din aúezarea neolitică s-a cercetat polinic un
profil, în vederea stabilirii evoluĠiei vegetaĠiei, a schimbărilor climatice precum úi a
influenĠelor antropice asupra peisajului. Analiza polinică a evidenĠiat că
împrejurimile din imediata vecinătate a sitului de la Radovanu Ġineau de domeniul
stepic, cu numai 13% polen de arbori înainte de instalarea primelor comunităĠi. Dea lungul nivelului 4 procesul de stepizare se accentuează, în condiĠiile intensificării
defriúărilor. La finele locuirii din nivelul 4 are loc o uúoară extindere a pădurii, iar
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la baza nivelului 3 se înregistrează ceva defriúări, úi o extindere a stepei. Pădurea
nu reprezenta mai mult de 7,5% în împrejurimile aúezării, fiind de tip quercetum
mixtum, cu ulm, tei. Fagul úi alunul au fost rarităĠi în componenĠa pădurilor din
zonă. Se pare că văile ce flancau aúezarea nu erau prea umede, fapt evidenĠiat de
prezenĠa redusă a salciei úi arinului. Polenul de cereale nu depăúeúte 6% în nivelul
3, în celelalte fiind sub 3%, ceea ce a condus la ideea că agricultura se practica pe
scară redusă 22 . În contextul celor de mai sus s-ar explica procentul redus al
cerbului, în jur de 7-9%, o frecvenĠă oarecum crescută a iepurelui, în jur de 5-5,5%,
ponderea mai mică a mistreĠului, de 2-4,5%, úi în ultimă instanĠă ponderea nu
foarte mare a vitei, 20-30%, procentul semnificativ al rumegătoarelor mici care ca
NMI (21,59%) se apropie de cel al vitei úi porcului (22,73%). Nu surprinde lipsa
castorului (având în vedere slaba umiditate de pe văi), iar lipsa bourului, calului o
punem, deocamdată pe seama eúantionului redus. Ponderea importantă a porcului
în situl de la Radovanu, s-ar lega nu neapărat de o stabilitate mai mare a
comunităĠii respective, ci mai degrabă de caracter ei (permanent úi nu sezonier) 23 .
Legat de acest aspect, cercetătoarea Alexandra Bolomey sugera, vis-à-vis de
aúezarea Boian de la Bogata (úi nu numai) că „indiferent dacă pescuitul era cu
adevărat sau numai aparent scopul unor deplasări... aúa se explică absenĠa suinelor
din staĠiunile menĠionate, ele fiind sălaúuri sezoniere, legate de o aúezare cu
caracter permanent” 24 Să nu uităm că la Bogata nu s-au găsit oase de porc iar
resturile de peúti, moluúte, păsări reprezentau cam 58% din lot 25 .
Tabel 6. Ponderea speciilor în eúantioanele- Radovanu
NISP
Bos taurus
Sus s. domesticus
Ovis/ Capra
Canis familiaris
Cervus elaphus
Sus s. ferrus
Capreolus capreolus
Lepus europaeus
Alte specii
Sp. sălbatice
Sp. domestice

Rad.
2014
34,24
26,99
19,93
1,81
7,97
1,99
1,09
4,89
1,09
17,03
82,97

Rad.
1973
31,96
18,56
16,49
2,58
7,22
3,09
2,06
10,31
7,73
26,8
73,2


22

Cârciumaru 1996, p. 106-110
Bolomey 1981, p. 188-189
24
Ibidem
25
Necrasov, Haimovici, 1959, p. 128
23
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Rad.
1980
53,56
17,81
13,2
3,02
3,74
0,36
0,43
3,55
4,33
9,5
90,5
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Am încercat să realizăm o paralelă între valorile raporturilor procentuale, oglindite
de cele trei loturi de la Radovanu, cel de faĠă, cel din 1973 26 úi cel publicat în
1980 27 . Potrivit acestora, loturile din 1973 úi 2014 (úi cele mai puĠin numeroase)
par să reflecte proporĠii asemănătoare ale unor specii, traduse prin: pondere de
maximum o treime a oaselor de bovine, procentaj aproape identic, de 7-8% al
cerbului, frecvenĠa crescută a iepurelui, chiar de 10%, surclasând cerbul (în cazul
lotului 1973). Porcul se plasează în poziĠia secundară, în ambele cazuri, cu 18,5%
úi 27%, rumegătoarele mici pe locul trei, cam la fel reprezentate, cu 16-19%. Lotul
publicat în 1980 se deosebeúte prin ponderea de peste 50% a oaselor de bovine, mai
puĠine resturi de porc úi ovicaprine, cerb foarte puĠin, cam 3,7%, iepure cam tot atât
(tabel 6). Legat de exploatarea altor resurse, peúti, moluúte, păsări, evident ele sunt
subreprezentate în toate cele trei cazuri; chiar dacă nu vor fi înregistrat procente de
peste 50%, ca úi în cazul aúezărilor de pe malul Dunării, totuúi ponderea lor ar fi
putut depăúi 1%, cu cât sunt notate. De pildă, ca o reflectare a modului de colectare
al materialelor din teren, la Hârúova-tell, în locuirea Boian-SpanĠov, mamiferele nu
depăúesc 30%, peútii înregistrând 66% 28 . E drept, că úi în cecetarea arheologică a
sitului de la Radovanu se amintesc de gropi cu oase de peúte, „pe fundul unei gropi,
săpată din nivelul 3, s-au adunat - pentru prima dată pe acest úantier - foarte multe
oase úi solzi de peúte” 29 . Peútii úi ar fi putut fi prinúi în râul Argeú, fie din balta
Greaca, aflată la 5 km distanĠă, la fel scoicile 30
Deocamdată nu avem o imagine clar conturată asupra economiei
practicate de comunităĠile de la Radovanu, deúi lotul faunistic publicat în 1980 este
consistent dar puĠin valorificat útiinĠific. El ar fi putut reprezenta o bază solidă de
discuĠii, cu atât mai mult cu cât în materie de paleofaună de tip Boian există multe
date 31 . Nu insistăm asupra unor corelaĠii cu alte aúezări Boian, mai ales BoianSpanĠov din motivele de mai sus. Amintim doar că, frecvenĠe mai mici ca NMI ale
vitei, cu mai multe ovicaprine sunt menĠionate în loturile faunistice de tip BoianSpanĠov, Tel. 001, Tel. 008, de pe Valea Teleormanului. În ambele cazuri bovinele
au ponderi aidoma ovicaprinelor, de 27,3% la Tel. 001 úi 22,2% la Tel. 008 32 .
Probabil că în multe părĠi ale Câmpiei Română, unde componenta silvo-stepică va
fi fost semnificativă vor fi existat anumite ajustări ale economiei la mediul
respectiv, existând variante locale ale exploatării animalelor. Deocamdată, acestea
sunt primele rezultate a reluării studiului arheozoologic al locuirii Boian de la
Radovanu. Probabil că úi datele furnizate de cercetarea celorlalte locuiri neoeneolitice din puncte Gorgana I úi II, de la Radovanu să aducă un plus de
informaĠie utilă demersului nostru.
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Necrasov 1973, p. 38-45
ùtirbu 1980, p. 107-107
28
Bălăúescu et alii 2005, p 51
29
Comúa 1980, p. 27
30
Comúa 1983, p. 59
31
Bălăúescu, Radu, Moise 2005
32
Bălăúescu 2001, p. 63, tab. 1, 3
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Zu den anthropomorphen darstellungen Der Glina-kultur
Andrei-Cosmin, Mocanu-IrimiĠă, Cristian Schuster
Schlüsselwörter: Glina-Kultur, menschliche Darstellungen, neue Bewertungen.
Cuvinte cheie: cultura Glina, reprezentări umane, reinterpretări.
Die Oberfläche der Stadt Bukarest ist, so wie uns die archäologischen
Forschungen entlang der letzten Jahrzehnte belegt haben, reich an Spuren der
frühbronzezeitlichen Glina-Kultur 1 . Diese Tatsache stellt nicht etwas
aussergewöhnliches dar, da Bukarest zum Kerngebiet dieser kulturellen
Erscheinung gehört 2 . Die entdeckten Siedlungen lagen an den Ufern der Flüsse
DâmboviĠa und Colentina. Der erstgenannte Wasserarm ist im Zentralteil der
heutigen Stadt zu finden. Die meisten Glina-Siedlugen konnten auf der
Hochterrasse des linken, südlichen Ufers geortet werden. Einer der interessantesten
Fundstellen ist im Punkt Ciurel teilweise erforscht worden 3 .
Unter den entdeckten Materialien, sind auch die gebrannten
Tongegenstände zu nennen. Diese sind, genau wie in anderen Siedlungen dieser
Kultur 4 , eher eine Seltenheit. Zu diesen gehören zum Beispiel die üblichen flachen,
doppeltstumpfkegel- und kugelförmige Spinnwirtel 5 . Diese haben Analogien in
fast allen Glina-Siedlungen, sowohl die in Muntenien, genauso wie die in Oltenien.
Dasselbe kann auch über Webstuhlgewichte, welche desgleichen in Ciurel
ausgegraben wurden 6 , gesagt werden 7 .
Ein Unikum im Glina-Milieu stellt, der 1994 entdeckte, Schopflöffel (mit in
einem Winkel von 45° an die massive Kelle angesetzter Stiel) dar8 . Anderseits über
die Funktionalität zweier weiteren Objekte kann leider nichts ausgesagt werden9 .

1

Schuster 1997, S. 171 ff. mit Lit.; Schuster 2009, S. 393 ff.; Schuster, Fântâneanu 2005, S. 22 ff.;
Băjenaru 2007.
2
Schuster 1994, S. 63 f.; Schuster 1997, S. 83 f.; Schuster, Fâtâneanu 2005, S. 46 f.
3
Schuster 1997, 174 ff. mit Lit.; Schuster, Fântâneanu 2005, S. 24; Schuster, Negru 2013.
4
Schuster 1997, S. 74 ff.; Schuster 1998; Schuster 2009, S. 399 f.; Schuster, Fântâneanu 2007, S. 18
ff.
5
Negru, Schuster 1997, S. 13, Abb. 11/2, 4-5; Schuster 1997, S. 75; Schuster 1998, S. 19; Schuster,
Fântâneanu 2007, S. 18 f.; Schuster, Negru 2013, S. 39 f.
6
Negru, Schuster 1997, S. 13, Abb. 10/4; Schuster 1997, S. 77, Abb. 42/5; Schuster, Fântâneanu
2007, S. 19, Taf. 5/5; Schuster, Negru 2013, S. 39, Taf. XVII/9.
7
Schuster 1997, S. 77, Abb. 43/3, 46/2-3, 51/2, 54/3-4; Schuster 1998, S. 21; Schuster, Negru 2006,
S. 36, Taf. 30:1; Schuster, Fântâneanu 2007, S. 19, Taf. 7/2.
8
Negru, Schuster 1997, Abb. 11/3; Schuster 1997, S. 78, Abb. 42/2; Schuster, Fântâneanu 2007, S.
20, Taf. 5/2; Schuster, Negru 2013, S. 39, Taf. XVII/7.
9
Schuster, Negru 2013, S. 39, Taf. XVII/1, 3.
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Mehr ist hinsichtlich der Modellaxt, die 1956 gefunden wurde, zu urteilen 10 . Diese
hat eine längliche Form, besitzt eine breite Schulter und einen Knopfnacken und ist
einer Modellaxt, die im Punkt Militari-Câmpul Boja, der etwa 500-600 m westlich
entfernt von Ciurel liegt, gefunden wurde 11 , ähnlich. Diese zweite Axt wurde aber
mit einer senkrechten Durchbohrung versehen und wir nehmen an, dass sie als
Amulett am Hals getragen wurde.
In allen Stellungsnahmen hinsichtlich den anthropomorphen und
zoomorphen Idolen der Glina-Kultur wurde auf ihre geringe Anzahl dieser
hingewiesen 12 . Unserer Interesse gelten im diesem kleinen Beitrag die
anthropomorphen Darstellungen.
Neulich wurde ein Idol von Bukarest-Ciurel veröffentlicht (Abb. 1) 13 .
Diese Figurine – Höhe = 52 cm - besitzt einen zylindrischen Kopf (Höhe = 0,6 cm,
Durchmesser = 1,7 cm) und einen doppeltstumpfkegelförmigen Körper (Höhe =
3,5 cm, oberer Durchmesser = 1,9 cm, Standflächedurchmesser = 2,4 cm), dem
zwei konische „Ansätze”, Hände oder Brüste?, angebracht wurden.
Dieses Objekt, aus gutem Ton gebrannt, ist zurzeit die einzige Darstellung,
welche mit Sicherheit uns von einem anthropomorphen Glina-Idol sprechen lässt.
Möglich, dass es sich um eine weibliche Figur handelt. Die Form erinnert
einigermassen an die Darstellungen der CoĠofeni-Kultur.

Abb. 1. Idol von Bukarest-Ciurel (nach Schuster, Negru 2013).
Fig. 1. Figurina de la Bucureúti-Ciurel (după Schuster, Negru 2013).

10

Morintz, Cantacuzino 1959, S. 635; Schuster 1997, Abb. 54/2; Schuster 1998, Abb. 10/2;
Schuster, Fântâneanu 2007, S. 21; Schuster, Negru 2013, S. 39, Taf. XVII/6.
11
Schuster, Negru 2006, S. 35, Taf. 30:6.
12
Schuster 1997, S. 79; Schuster, Fântâneanu 2007, S. 21 f.
13
Schuster, Negru 2013, S. 39, Taf. XVI/2.
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In diese Kategorie der menschlichen Idole wurde ein rechteckiges Plättchen
aus Odaia Turcului (mit einer Länge zwischen 2,4 und 2,1 cm, einer Breiten
zwischen 1,9 und 1,6 cm und einer Dicke von 1 cm), ausgestattet mit einer
zentralen Bohrung auf einer der Längsseiten und vier weiteren lochartigen
Vertiefungen in symmetrischer Anordnung auf der Vorderseite (Abb. 2) 14 ,
eingeschlossen. Der Entdecker, Ersilia Tudor, spricht von einer „anthropomorphen
Figurine von einem bisher in der Glina-Kultur unbekannten Typus” 15 . Diese
Einschätzung wurde in den verschiedenen nachträglichen Arbeiten als korrekt
bewertet. Unterzieht man aber das Plättchen einer aufmerksamener Analyse, so gibt
es keine stichhaltigen Argumente dieses Objekt als Idol einzustufen. Die
symmetrischen Vertiefungen können nicht als menschliche Augen, Ohren oder
Mund eingeschätzt werden. Weiter muß auf die Hypothese, gemäß der das zentrale
Loch auf der größeren Längsseite als Vertiefung für einen beweglichen Kopf
angesehen wird, verzichtet werden; das Loch ist dafür ungeeignet.

Abb. 2. Plättchen von Odaia Turcului (nach Tudor 1982).
Fig. 2. PlăcuĠa de la Odaia Turcului (după Turcu 1982).
Ein zweites Plättchen (erhaltene Länge 3,4 cm, Breite 1,9 cm und Dicke 0,6
cm) wurde wurde in Schitu-Gaura Despei entdeckt (Abb. 3) 16 . Es hat ein
Anhängeloch, das entlang der Breitseite angebracht wurde. Weitere drei
Vertiefungen auf der Vorderseite, scheinen die menschlichen Augen und den Mund
zu imitieren. Dieses Objekt kann, eher als des vorigere aus Odaia Turcului, als
mögliches Idol betrachtet werden.

14

Tudor 1982, S. 61; Schuster 1997, S. 79, Abb. 53/3; Schuster 1998, S. 22, Abb. 2/4; Schuster
2007, S. 247; Schuster, Fântâneanu 2007, S. 21, Taf. 8/3.
15
Tudor 1982, S. 61.
16
Schuster 1997, S. 79, Abb. 44/3; Schuster 1998, S. 22, Abb. 10/3; Schuster 2007, S. 247: aus
Versehen wurde eine Breite von nur 0,9 cm angegeben; Schuster, Fântâneanu 2007, S. 21 f.;
Schuster, Popa 2010, S. 102.
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Abb. 3. Plättchen von Schitu-Gaura Despei (nach Schuster 1997).
Fig. 3. PlăcuĠa de la Schitu-Gaura Despei (după Schuster 1997).
Es sei zu erwähnen, dass in Bârseúti-Biserică mehrere Tonplättchen
entdeckt wurden 17 , denen aber die Rolle von Armschutzplättchen oder
Gürtelschnallen zugeteilt worden ist. Zwei davon haben je ein Paar symmetrisch
angelegte Durchbohrungen an den Enden, das letzte besitzt eine Anzahl von drei
Löchern, ganz durchbohrt wurden aber nur je zwei. Alle drei Objekte wurden auf
einer der Schmalseiten mit einem Loch, dass bis zur Mitte des Plättchens eindringt,
versehen. Das ganz erhaltene Plättchen hat eine Länge von 9 cm, eine Breite von
3,7 cm und eine Dicke von 2,2 cm (Abb. 4) 18 .

Abb. 4. Plättchen von Bârseúti-Biserică (nach Petre-Govora 1986).
Fig. 4. PlăcuĠă de la Bârseúti-Biserică (după Petre-Govora 1986).

17
18

Petre-Govora 1995, S. 33 f., Abb. 1; Schuster 1998, S. 23.
Petre-Govora 1995, S. 34, Abb. 1/1.
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Die zwei fragmentarischen Plättchen haben folgende Dimensionen: 1.
erhaltene Länge 6 cm, Breite 3 cm, Dicke 2,2 cm (Abb. 5)19 ; 2. erhaltene Länge 6,2
cm, eine Breite von 2,3 cm und eine Dicke von 2 cm (Abb. 6) 20 .Sicher ist, dass
diese Plättchen keine anthropomorphe Idole waren. Anderseits muss die Hypothese
von Gheorghe Petre-Govora, der Entdecker dieser, mit kritschen Augen betrachtet
werden 21 .

5

6

Abb. 5-6. Plättchen von Bârseúti-Biserică (nach Petre-Govora 1986).
Fig. 5-6. PlăcuĠe de la Bârseúti-Biserică (după Petre-Govora 1986).
Sowohl die Plättchen aus Bârseúti, wie auch weitere von Văcăreúti (Abb.
7) 22 und MilcovăĠ-La Dig (Abb. 8) 23 , konnten verschiedenartig verwendet werden
(Amulette, Anhänger, Jagdschwirrgeräte u.s.w.).

8

7

Abb. 7-8. Plättchen von Văcăreúti (nach Tudor 1972) = 7;
Plättchen von MilcovăĠ-La Dig (nach Schuster 1997).
Fig. 7-8. PlăcuĠa de la Văcăreúti = 7 (după Tudor 1972);
plăcuĠa de la MilcovăĠ-La Dig (după Schuster 1997).

19

Petre-Govora 1995, S. 34, Abb. 1/3.
Petre-Govora 1995, S. 34, Abb. 1/2.
21
Schuster 1997, S. 80.
22
Tudor 1972, Abb. 8/4; Petre-Govora 1986, Abb. 1/4; Schuster 1997, S. 80, Abb. 49/7.
23
Schuster 1997, Abb. 44/2.
20
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Augustin Ulanici’s Forschungen in BraneĠ erlaubten das Entdecken eines
reichen frühbronzezeitlichen Glina-Materials, hier sei besonders das aus dem Haus
Nr. 2/1972 zu nennen. Neben Keramik und Steinobjekte wurde auch ein sehr
stlisiertes Tonidol gefunden (Abb. 9) 24 . Es hat die Form einer hohlen Glocke
(Höhe = 7,5 cm, Durchmesser der Standfläche = 3,3 cm). Der leicht flachartige
Kopf wurde seitlich symmetrisch mit zwei Löcher versehen. Diese ermöglichten
mittels eines Stricks das Aufhängen des Objekts. Ulanici glaubt 25 , dass es sich um
eine weibliche Figur handelt.

Abb. 9. „Idol” von BraneĠ (nach Ulanici 1975).
Fig. 9. „Idolul” de la BraneĠ (după Ulanici 1975).
Desgleichen in BraneĠ wurde nach Ulanici auch ein Teil eines
wahrscheinlichen Fußes eines größeren Idols gefunden (Abb. 10) 26 . Seine Höhe
beträgt 2,18 cm, während „die Sohle” 1,4 cm groß ist. Die Analyse des Objekts
zeigt, dass der „Fuß”, dreht man ihn um, d.h. mit der „Sohle” nach oben, genauso
gut Teil, Ansatz zum Anfassen, eines Gefäßes gewesen sein konnte. So dass auch
in diesem Fall über die Funktionalität dieses kleinen Fundes spekuliert werden
kann.

24

Ulanici 1975, S. 69 f., Taf. 2/5.
Ulanici 1975, S. 70.
26
Ulanici 1976, S. 51, 54, Abb. 18/1; Schuster 1997, S. 79; Schuster 1998, S. 22, Abb. 2/4; Schuster
2007, S. 247; Schuster, Fântâneanu 2007, S. 22.
25
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Abb. 10. „Idolfuß” von BraneĠ (nach Ulanici 1976).
Fig. 10. „Picior de figurină” de la BraneĠ (după Ulanici 1976).
Die Grabungen im Tell von Drăgăneúti-Olt-Corboaica führten zur
Entdeckung von Glina-Bauten und hie und da einer dünnen Kulturschicht. In dieser
letzten wurde auch ein zylindrischen, leicht gebogenes Objekt, aus gutem Ton
gearbeitet, gefunden (Abb. 11) 27 . Die erhaltene Länge beträgt 4,1 cm, der
maximale Durchmesser 1,3 cm.
Die Form, und die Feststellung, dass das Objekt „thinned towards one of its
ends, and than thickened, with a sketched urinary meatus” war, führte dazu, dass es
in die Kategorie der Phalli eingeschlossen und mit einer „ritual practice” in
Verbindung gebracht wurde 28 .
Diese Funktionalität des Gegenstandes muss nicht ausgeschlossen werden.
Aber, so wie der Entdecker unterstreicht, das Objekt „is a self standing item,
therefore was not a idol fragment” 29 . Die Analyse zeigt aber, dass das zweite Ende
des „Phallus” Abbruchspuren auf weist. Das würde bedeuten, oder der Gegenstand
war länger oder, dass er ein Teil eines komplexeren Objekts war. In diesem zweiten
möglichen Fall, ist schwer zu urteilen, was dieses letztgenannte Objekt darstellte.
Unsere Einwände weisen darauf hin, dass nicht jeder prähistorischer,
zylindrischer Tongegenstand ein Phallus sein muss. Seine Form kann
verschiedenen Benutzungen gedient haben. So zum Beispiel, wurden in Ciurel ein
längliches, hohles Objekt und eine „Spule”, in Văcăreúti eine andere „Spule” und

27

Nica, Schuster, Zorzoliu 1995, S. 15, Abb. 21/1; Schuster 1998, S. 23, Abb. 3/4; Schuster 2007,
S. 248, Taf. I/1; Schuster, Fântâneanu 2007, S. 22.
28
Schuster 1998, S. 23; Schuster 2007, S. 248.
29
Schuster 2007, S. 248.
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ein bogenförmiges Bruchteil, in Bukarest-Militari-Câmpul Boja ein mit mehreren
Löchern versehener stabförmiger Gegenstand gefunden 30 .

Abb. 11. „Phallus” von Drăgăneúti-Olt-Corboaica (nach Schuster 2007).
Fig. 11. „Falusul” de la Drăgăneúti-Olt-Corboaica (după Schuster 2007).
Abschliessend muss unterstrichen werden, dass die menschliche Tonplastik
zahlenmässig, das insbesondere, wenn an die über 500 bis jetzt katalogierten
Fundorte dieser kulturellen Äusserung gedacht wird, erstaunlich gering erscheint.
Sie ermöglicht kaum das Erwerben von Informationen hinsichtlich des geistigen
Lebens der Glina-Kultur.
Cu privire la reprezentările antropomorfe ale culturii Glina
(Rezumat)
Autorii discută câteva piese din lut ars, a căror funcĠionalitate a fost stabilită
ca fiind idoli antropomorfi. Sunt analizate úi reinterpretate plăcuĠele de la SchituGaura Despei, Odaia Turcului, Văcăreúti, Bârseúti, precum úi piesele de la BraneĠ,
Drăgăneúti-Olt-Corboaiaca úi Bucureúti-Ciurel.
Singurul artefact, care cu certitudine poate fi interpretată ca fiind o
reprezentare umană, eventual feminină, este cea de la Bucureúti. Ea aminteúte vag
de statuetele culturii CoĠofeni.
Numărul redus de reprezentări umane, cu greu ajută la aflarea de informaĠii
cu privire la viaĠa spirituală a comunităĠilor Glina.

30

Tudor 1972, Abb. 8/3, 5; Schuster 1997, S. 98, Abb. 49/6, 8; Schuster, Fântâneanu 2007, S.
22Schuster, Negru 2013, Taf. XVI/1, 3.
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Descoperiri arheologice întâmplătoare în perimetrul comunei
Ioneşti, judeţul Gorj
Petre Gherghe
În cadrul unei acțiuni de cercetare mai ampă organizată de Muzeul Județean
Gorj din Tg. Jiu în vederea îmbogățirii colecției și reorganizării expoziției
permanente a acestuia, în data de 23 octombrie 1979 am vizitat Școala generală
din comuna Ionești unde știam că din inițiativa unor dascăli locali s-a improvizat
o colecție muzeală. Aceasta ne-a fost prezentată de Calotă Valeriu, pe atunci
profesor de istorie și învățătorul Rada Constantin, directorul căminului cultural
din localitate.
Dintre obiectele expuse am notat în „Caietul meu de teren” pe cele care mă
interesau, în primul rând, ca arheolog și pe care le voi prezenta în cele ce urmează,
cu regretul că la unele dintre acestea nu se știa locul descoperirii (proveniența).
Voi începe demersul meu cu prezentarea a două lame de silex, folosite pe
atunci drept cuțitaşe. Cele două artefacte au dimensiuni diferite ( una se păstrează
fragmentar iar cealaltă întreagă) și au fost executate dintr-o rocă dură (silex) de
culoare maro. Cuțitașul întreg măsoară în lungime 17,2 cm, lățimea atinge 3,9
cm, iar grosimea maximă 1,5 cm (fig.1/1). Cel de-al doilea cuțitaș de silex a fost
recuperat fragmentar și măsoară în lungime 7,3 cm, lățimea maximă 3,3 cm,
iar grosimea 0,9 cm și era triunghiular în secțiune (fig.1/2). Loc de descoperire
necunoscut. Având în vedere dimensiunile mari și măiestria cu care au fost
executate putem afirma cu certitudine că proveneau dintr-un atelier specializat,
existent într-o zonă unde materia primă era ușor de procurat și au ajuns aici pe
calea schimburilor.
Din punct de vedere cronologic, fără a intra în detalii, apreciem că cele două
cuţitaşe se încadrează cultural în epoca neolitică.
O altă categorie de obiecte la care mă refer sunt executate din piatră de râu. După
modul de fixare a cozii, acestea au fost grupate de specialiști în două categorii:
I. Unelte neperforate, prevăzute pentru fixarea cozii cu o șănțuire perpendiculară
pe axul longitudinal al piesei și II. Unelte perforate. După destinație, uneltele din
piatră neperforate, se pot împărți, de asemenea, în: 1. Topoare-ciocan; 2. Ciocanemăciuci și 3. Dălți.
I.Unelte neperforate.
Ținând cont de funcționalitate, dimensiuni și forme, acestea pot fi grupate
tipologic și evolutiv în trei variante: a. Topoare-ciocan plate (aplatizate) de
dimensiuni mai mici și din această categorie se cunosc descoperiri în Gorj la:
Tg. Jiu (Muzeul Judeţean Gorj, inv. 2315), Hurezani (inv 10.445), Țicleni (inv.
9.920), Aniniș (inv. 1816), Raci (inv. 840); b. Topoare-ciocan de dimensiuni
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mijlocii și avem ca exemplu, ca să rămânem tot în județul Gorj, descoperirea
de la Săcelu-Chicioara (inv. 9871);c. Topoare de dimensiuni mari, cu muchia
arcuită și tăișul gros, rezistent cum sunt cele descoperite la Țânțăreni (inv. 5774)
și Căpreni (inv. 10.440)
Am prezentat această tipologie a topoarelor-ciocan neperforate deoarece
toporul descoperit în colecția școlii din comuna Ionești face parte din a treia
variantă de topoare-ciocan (I.1.C). Acesta (fig.2/1 ) a fost executat dintr-o rocă
dură de culoare cenușie cu puncte cafenii și a fost descoperit în locul numit
„Islazul Ilieștilor”. Muchia are suprafața puțin arcuită cu colțurile rotunjite, este
bine păstrată și rectangulară în secțiune.
În jumătatea superioară toporul este prevăzut cu o șănțuire pentru înmănușare
poziționată puțin oblic față de axul longitudinal al piesei, măsoară în lățime circa
4 cm și este adâncită uniform pe toate fețele. Partea inferioară are în secțiune
forma unui dreptunghi cu laturile lungi ușor arcuite și colțurile puțin rotunjite.
Tăișul este aproape drept și nu prezintă urme vizibile de folosire. Este lucrat
îngrijit și bine șlefuit. Dimensiuni: lungimea 13,1 cm, lățimea maximă a muchiei
8,9 cm, grosimea maximă a muchiei 4,5 cm, lățimea maximă a lamei 8,3 cm,
grosimea maximă a lamei 4,9 cm.
Pentru fixarea cozii de lemn la aceste unelte din piatră prevăzute cu șanț de
înmănușare, specialiștii străini și români au propus mai multe variante. În ceea ce
ne privește subscriem, dintre cele două ipoteze enunțate de H. Walter, la cea de-a
doua. Prima sugerează fixarea cozii în șanțul piesei, într-un singur loc după care
se lega de artefact cu sfoară, tendoane de animale sau fâșii (curele) din piele. A
doua ipoteză propunea drept coadă utilizarea unui lemn cu două ramuri (crengi)
bifurcate sau o creangă despicată la un capăt pe o anumită lungime. Apoi, lemnul
despicat se așeza pe șanțul piesei, se lega la capete și se strângea bine. Aşa cum
anticipam, această variantă pare a fi mai aproape de posibilităţile de atunci, în
sensul că era mai uşor de realizat şi probabil avea o eficienţă mai bună.
Nu împărtășim celelalte opinii emise de specialiști ca A. Ruhlman, F.
Deichmüller, N.N. Gurina, B. Graddock etc.
În ceea ce privește funcționalitatea uneltelor din piatră cu șanț pentru înmânușare
descoperite în România s-a apreciat că ele au fost folosite în Oltenia nord-vestică
și Transilvania la extragerea minereului din mină, fărămițarea lui la suprafață și/
sau la exploatarea sării din nord-estul Olteniei şi nu în ultimul rând ca arme.
Cronologic, toporul în discuţie se întâlneşte din epoca neolitică până în epoca
bronzului inclusiv.
Având în vedere că la o distanţă nu prea mare de locul unde s-a descoperit toporul,
au fost identificate şi recuperate fragmente ceramice specifice culturii Coţofeni,
luând în consideraţie şi analogiile cu alte descoperiri din zonă, considerăm că şi
artefactul la care ne-am referit aparţine aceleiaşi culturi.
Ca o concluzie vis-a-vis de aceste unelte din piatră care au fost folosite
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din eneolitic și probabil până în vremea primei vârste a fierului inclusiv, se
poate afirma că „grosul lotului de artefacte se concentrează în Oltenia” datorită
bogățiilor subsolului (minereuri, sare) și mai puțin în Transilvania care deşi este
mult mai bogată în minereuri, numărul acestora, în stadiul actual al informaţiei,
este mai mic şi aceasta s-ar putea explica prin faptul că s-au folosit şi alte tipuri
de unelte încă necunoscute.
•
Precizam mai sus că după destinație uneltele din piatră neperforate includ
și pe cele în formă de daltă. O asemenea piesă identificată în colecția școlii a fost
recuperată din locul cunoscut în comună sub numele de „Valea Tomuleștilor”
(fig.2/2) și este executată dintr-o rocă rezistentă de culoare cenușiu-închis cu
pigment verde și bine șlefuită. Muchia are suprafața puțin arcuită pe grosime și
doar unul din colțuri rotunjit. Pe aceiași latură și tăișul este puțin rotunjit iar la
capătul opus este drept. Dimensiuni: lungime 10,6 cm, lățimea maximă a muchiei
6,2 cm, grosimea maximă a muchiei 4,6 cm, lățimea maximă a lamei 6,3 cm.
Această piesă în ceea ce priveşte încadrarea culturală o atribuim epocii
neolitice.
Tot aici, ne informa învăţătorul Rada Constantin s-a mai descoperit „o
jumătate dintr-un topor de piatră, cu şanţ”, dar care nu a ajuns la şcoală.
II. O a doua mare categorie de unelte din piatră sunt cele perforate. O astfel
de piesă a fost descoperită în colecţia şcolii şi este vorba despre un topor-ciocan
prevăzut cu orificiu de înmănuşare. El este semişlefuit şi executat dintr-o rocă de
culoare albicioasă (fig.3/2).
Tăişul este puţin tocit datorită folosirii şi are un colţ mai rotunjit. Capătul opus
are mai multe părţi lipsă. Orificiul de înmănuşare este cilindric şi măsoară 1,5
cm, iar latura cu colţul drept este arcuită. Dimensiuni: lungimea 8,7 cm, lăţimea
maximă a muchiei 4,1 cm, lăţimea maximă a lamei 4,8 cm, grosimea maximă în
dreptul orificiului de înmănuşare 4,4 cm. Nu se ştie locul de provenienţă.
Din punct de vedere cronologic toporul poate fi atribuit eneoliticului târziu
(4.500-3.800/3.700 a. Chr.).
III: Obiecte din metal
Din această categorie evidenţiem o brăţară din bronz cu capetele libere.
Aceasta a fost descoperită întâmplător, este executată din bronz turnat, rotundă în
secţiune, cu diametrul de 13 mm. Capetele sunt puţin conturate prin îngroşare la
exterior şi lăsate libere (depărtate). Datorită unei mici ovalizări diametrul interior
al brăţării măsoară între 5,7 şi 6,4 cm.(fig.1/3).
Fiind descoperită întâmplător, o încadrare cronologică ajutată de stratigrafie
sau de asocierea cu alte mărturii arheologice, în acest caz este imposibil de făcut.
Brăţări asemănătoare executate din argint şi bronz au fost descoperite în mediul
dacic la Poiana, Zimnicea, la Buneşti şi au fost atribuite cronologic civilizaţiei
geto-dacice.
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IV. Ceramica
Fragmentele ceramice recuperate erau în majoritate atipice, dar printre ele
se puteau identifica câteva care aparţineau culturilor Coţofeni şi Glina. Dintre
acestea am reţinut un fragment ceramic care provenea de la un castron,lucrat
dintr-o pastă bine frământată, compactă, cu puţine impurităţi şi bine arsă. Ca
degresant s-a folosit nisipul fin. Fragmentul ceramic la care ne referim (fig.3/1)
are peretele uniform ca grosime şi este decorat pe exterior şi pe buză cu incizii
făcute cu un obiect dur, ascuţit. Ornamentul pe peretele vasului este realizat
prin adâncire, de sus în jos, precum inciziile sub forma unor striuri poziţionate
începând de sub buza vasului, în cazul nostru pe trei registre. Peretele vasului este
puţin arcuit spre interior, buza este dreaptă, îngroşată mai puţin la interior şi mai
mult la exterior şi este decorată cu incizii paralele, perpendiculare pe aceasta.
Celelalte fragmente ceramice erau de dimensiuni mai mici şi decorate cu
motive cunoscute în literatura de specialitate sub numele de „schelet de peşte”,
„ramuri de brad”, „căpriori” iar câteva aveau aplicaţii sub forma „boabelor de
linte”. Ele au fost descoperite pe Valea Mare în punctul „La Bordeie” sau „La
Peri” (informaţie incertă).
Având în vedere caracteristicile ceramicii la care am făcut referire, putem
preciza că aceasta aparţine cronologic sfârşitului fazei I şi începutul fazei II a
culturii Coţofeni.
Diversitatea de forme a vaselor, bogăţia decorului dovedesc că locuitorii aşezării
situate în apropierea văii Jiului, au avut condiţii prielnice de viaţă, procupările
mai importante fiind creşterea vitelor şi practicarea agriculturii.Această aşezare se
alătură celor cunoscute în Gorj şi identificate la Runcu, Bîlta, Broşteni, PetreştiBărbăteşti , Topeşti-Tismana Schela-Gornicelu, Vârţ-Teleşti şi altele.
Mai precizăm că din reletările învăţătorului Rada pe teritoriul comunei se
cunosc şi alte descoperiri întâmplătoare care considerăm că merită cel puţin
semnalate.
În punctul „La Pătraşcu” cu ocazia unor săpături mecanizate efectuate în
vederea realizării unui sistem de irigaţii, s-au descoperit fragmente ceramice din
epoca bronzului, cultura Glina (datare făcută de noi după descriere), mai multe
fragmente din fier şi două lănci tot din fier. Lăncile au fost luate de un ofiţer
Staicu, de la Miliţia din Craiova.
În „Valea Mare” s-au descoperit măsele de animale preistorice, probabil
mastodont, fragmente ceramice specifice culturii Coţofeni (datare făcută de noi
după descriere) şi se mai vedeau (în 1979) gropile unor bordeie.
Un alt locuitor al comunei, dl.Ularu ne-a informat că în punctul „La Gutui”
s-au descoperit „fragmente ceramice, pietre şi resturi de ziduri, probabil de la o
cetate”.
În încheiere, considerăm că materialele arheologice prezentate sunt importante
deoarece semnalează pentru prima dată existenţa unor aşezări omeneşti mai vechi
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pe teritoriul comunei Ioneşti şi aduc, astfel, un plus de informaţie pentru istoria
locală antică, mai puţin sau deloc cunoscută în literatura de specialitate.
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Cercetările pentru diagnostic arheologic, desfășurate în lunile
noiembrie-decembrie 2014, în perimetrul de construcție a
variantelor de ocolire a municipiului Târgu Jiu
Vasile Marinoiu, Daniel Sana,
Radu Petcu, Petre Colțeanu
Cuvinte cheie:
diagnostic arheologic, centura de ocolire a
Târgu-Jiului, situri arheologice, epoca bronzului, epoca dacică, epoca feudală.
Key words: archeological diagnosis, Târgu-Jiu beltway,
archeological sites, the Bronze Age, the Dacic Age, Feudal Age.
Abstract
The archeological diagnosis wade between November-December 2014
on Targu Jiu beltway, was carried out on a 22 km length (214 sections) east
(between Romanesti and Iezureni) and west ( between Romanesti and Slobozia
from Targu Jiu ).
After the field research 6 new archeological sites were discovered until
the present. These sites date back from the Bronze Age time (Glina III and
Verbicioara cultures), the Dacia Age (Laténe, centuries II nd – I st b.Chr. ) and
Middle Age ( XI th –XIV th centuries).
All these discoveries enrich the Gorj county archeological dower and
contribute to a better knowing of the material and spiritual life for the antic and
medieval communities. Their life was mostly favoured by the natural resources
offered by the geographical environment.
Diagnosticul arheologic a fost determinat de necesitatea construirii
viitorului obiectiv de investiție „Varianta de ocolire a municipiului Târgu Jiu”,
proiect ce cuprinde lucrări specifice de construire a unei căi rutiere pe o lungime
de aproape 15.000 m, cuprinsă la Est față de municipiu, între Km 0 +000 (în
dreptul localității Romanești, la sud) și km 14+909 (în dreptul localității Iezureni,
la nord) și pe o lungime de peste 5000 m, la Vest de municipiu, între km 0+000
(Romanești), respectiv km 5+078 (localitatea Slobozia).
De asemenea, proiectul tehnic mai cuprinde un racord al drumului județean
DJ 665, prin relocarea variantei Est (în extremitatea nordică), pe o lungime de
1.376,95 m, spre localitatea Curtișoara și de aici mai departe spre Bumbești Jiu
sau Novaci.
Diagnosticul arheologic a avut drept scop determinarea prezenței
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sau absenței vestigiilor arheologice în zona afectată de proiect și a constat în
executarea de sondaje cu dimensiuni variabile, realizate cu mijloace mecanice (un
utilaj de tip buldoescavator dotat cu lamă de taluz) și manual, sub supravegherea
și îndrumarea unei echipe de specialiști, coordonate de un arheolog de la Muzeul
Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu„ din Târgu Jiu și cu colaborarea a trei
arheologi de la firma privată ”Vanderlay Arheo„ din Hunedoara.
Proiectul de realizare a variantei ocolitoare a Târgu Jiului s-a finalizat cu
variantele care vor asigura legăturile rutiere în partea de sud cu orașul Filiași (DN
66), la est cu municipiul Râmnicu Vâlcea (DN 67), nord cu municipiul Petroșani
(DN 66), la sud-vest cu municipiul Drobeta Turnu Severin (DN 67) și la nordvest cu Băile Herculane (DN 67 D). Amplasamentul variantelor a fost stabilit prin
HG 698/2014, fiind considerată o lucrare de utilitate publică, de interes național
și implicit de dezvoltare economică a județului Gorj.
Pentru o bună abordare a cercetărilor arheologice în zona respectivă. vom
face câteva referiri la cadrul natural al acesteia. Din punct de vedere geografic
obiectivul se află în Depresiunea Târgu Jiu – Câmpu Mare, parte componentă a
Subcarpaților Olteniei, fiind cuprinsă între paralelele 44° 59’ 33″ și 45° 06’ 09″
latitudine nordică și între meridianele 23° 16 ’ 04″ și 23° 20’ 32″ longitudine
estică.
Geomorfologic, zona este una de afundare, cu o rețea hidrografică bogată,
formată din râul Jiu și afluenții lui, pe stânga Amaradia Mică și pe partea dreaptă
Șușița, precum și de numeroase pâraie și izvoare. Dacă Jiul și Șușița au debite
relativ constante în tot timpul anului, Amaradia Mică are un curs torențial ce
colectează apele din precipitații și pâraiele de pe versanții localităților din amonte,
dispuse la NE față de Târgu Jiu. Cu caracter torențial sunt și pâraiele denumite
„hodinăe” care își colectează apele din pânza freatică de la bazele teraselor a II-a
(Dobra, Gornac etc.), formând cursuri temporare.
O caracteristică importantă a rețelei hidrografice din zonă o reprezintă
numeroasele meandrări, despletiri de cursuri sau părăsiri de albii. Toate acestea,
până la regularizările de cursuri din anii 1970 -1980, au dat naștere unor mlaștini,
conuri de dejecție și albii fosile, surprinse de noi în câteva sondaje arheologice.
În ceea ce privește relieful din zona diagnosticată arheologic, acesta este
alcătuit în mare parte din lunci și terasele inferioare ale văilor mai sus menționate,
cu elevația cuprinsă între 190 și 250 de metri față de nivelul mării.
De-a lungul râului Jiu, care curge pe direcția N –S, se întinde terasa joasă
și lunca aluvionară de vârstă cuaternară (holocen), larg dezvoltată pe stânga
albiei (E). Formațiunile geologice ce alcătuiesc relieful deluros al zonei sunt de
natură pelitică, argilo-marnoasă și aparțin pliocenului din exteriorul Carpaților
Meridionali. Depozitele pleistocenului superior, specifice teraselor înalte,
se întâlnesc aici în zona de platou de la Est de Târgu Jiu, spre satele Preajba,
Drăgoieni și în aproperea Amaradiei Mici, toate având vârsta cuaternară.
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Râurile ce curg în zona supusă diagnosticării, formează intrânduri cu
terase, favorabile locuirii umane. Cele trei terase săpate de râul Jiu, de-a lungul
timpului, sunt; terasa superioară ”Ciocârlăul” cu altitudinea de 240 m; terasa
medie, cu 20 de metri mai jos (cunoscută și cu numele de Dobra); terasa inferioară
(cunoscută cu numele de Obreja), între 205 și 210 m, pe care este situată cea
mai mare parte a orașului. Amplasamentul obiectivului pentru care s-a executat
diagnosticul arheologic, corespunde ultimelor două terase.
Datorită pânzei freatice de suprafață (între 0,50 – 1,80 până la 3,50 m),
în lunca Amaradiei Mici sunt prezente numeroase zone cu vegetație specifică de
mlaștină (țipirig, papură etc.) și chiar mici ochiuri de baltă,unde stagnează apa.
Fără îndoială că această situație corespunde unei perioade care cuprinde
ultimele trei milenii, aceste caracteristici având o importantă influență asupra
prezenței sau absenței structurilor de locuire, respectiv asupra dinamicii și
transformării habitatului uman de-a lungul timpului în zona cercetată (s.n.).
Din punct de vedere pedologic, zona este una de depozite aluvionare, cu
substrat argilos, galben sau cenușiu. Sub aceste straturi se întâlnesc frecvent zone
cu pietriș și nisip, identificate mai ales pe conurile de dejecție ale văilor sau în
proximitatea unor albii fosile.
Din punct de vedere climatic, temperatura este una „blândă”, de adăpostire
și se datorează apropierii de Carpații Meridionali. În depresiunea Târgu Jiu clima
este una temperat continentală cu influențe mediteraneene.
Cea mai mare parte din terenurile intersectate de traseul obiectivului de
investiție, sunt ocupate cu pășuni și culturi agricole. Există și câteva perdele
forestiere (zăvoaie în luncile râurilor), sau livezi de pomi fructiferi (nuci, meri,
pruni - atât pe varianta de est cât și pe cea de vest), ce vor fi afectate într-o mică
măsură de lucrările de construire a variantei de ocolire.
Din punct de vedere al cercetărilor arheologice executate în apropierea
acestei zone amintim, cercetările arheologice sistematice desfășurate de-a lungul
timpului în județul Gorj, începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea (Alexandru
Ștefulescu în anii 1891 – 1901, Grigore Tocilescu și Pamfil Polonic în 1897
-1899), dar mai ales cele din secolul al XX-lea (C.S. Nicolăescu-Plopșor în
1937, Grigore Florescu și Espectatus Bujor în anii 1955 – 1956 și 1966, Venera
Rădulescu, Luminița Munteanu, Cristian Vlădescu, Constantin Petolescu,
Gheorghe Calotoiu sau Vasile Marinoiu în perioada 1972 – 2000 și continuând
cu cele din perioada 2001 – 2013 (Vasile Marinoiu și Gheorghe Calotoiu), au
semnalat în apropierea zonei afectate de construire a centurilor de ocolire a
municipiului Târgu Jiu, existența unor situri arheologice.
Astfel, din epoca bronzului avem reperat și cercetat parțial o așezare
(de către Gheorghe Calotoiu cu ocazia lucrărilor de reabilitare a D.N. 66 Târgu
Jiu- Petroșani), în punctul ”La Lunci”, sat Curtișoara (situat de o parte și de alta
a șoselei), la cca 1 km nord de limita variantei de ocolire Est. În satul Drăguțești
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(comuna Drăguțești), la cca 3 km sud de varianta ocolitoare s-a descoperit
întâmplător un depozit de bronzuri.
Din epoca fierului (Halsttat), este semnalată o așezare în satul Preajba
Mare (component al municipilui Târgu Jiu), pe un terasă de la răsărit de sat, la
cca 2 km est de varianta ocolitoare Est.
Cele mai numeroase situri reperate și cercetate în mare parte, sunt însă
cele de epocă romană:
- villa rustica situată la sud-est de Târgu Jiu în punctul ”Știubeiul lui
Ionicioiu”, de pe malul stâng al râului Amaradia, la cca 1 km vest de centura de
ocolire, varianta de Est (cercetată parțial în anul 1966 de Espectatus Bujor):
- Complexul de fortificații romane de la Bumbești Jiu, oraș Bumbești
Jiu;
- Pleșa-Porceni - castra aestiva, pe malul drept al Jiului (cercetat în anii
1978 și 1994 de Constantin C. Petolescu și col. Cristian Vlădescu);
- Pe malul stâng al Jiului, în punctele ”Vârtop„– castra stativa cu val
de pământ, thermae și vicus militari și ”Gară„ castra stativa cu zid de piatră,
thermae și vicus militari (cercetate în anii 1955-1956 de Grigore Florescu și Esp.
Bujor, în perioada 1969 – 1982 Esp. Bujor și C.C. Petolescu (de la Institutul de
Arheologie din București), în perioada 1983 - 1993 cercetările au fost conduse
de col. Cristian Vlădescu (de la Muzeul Militar Național din București), iar în
perioada 1994 – 2009 de Vasile Marinoiu (de la Muzeul Județean Gorj ”Alexandru
Ștefulescu„ din Târgu Jiu).
Aceste situri se află la cca 3 - 4 km nord de limita viitoarei centuri de
ocolire a municipiului Târgu Jiu, varianta Est.
Tot din perioada romană este semnalată o inscripție în piatră descoperită
întâmplător, la sfârșitul secolului al XIX-lea, în Iezureni (localitate componentă
a muicipiului Târgu Jiu), în imediata apropiere a viitoarei centuri de ocolire din
zona de Est, precum și unele tezaure de monede romane imperiale de argint,
descoperite întâmplător, la Preajba și la Ungureni, comuna Dănești, la cca 1
km est și respectiv 2 km sud de varianta ocolitoare din zona de Est, precum și la
Slobozia (cartier component al municipiului Târgu Jiu), varianta ocolitoare de
Vest .
Din epoca feudală a fost cercetată (între anii 1981 - 1995 de către Venera
Rădulescu de la Muzeul Național de Istorie București), așezarea din secolele XV
–XVI, de la Polata, punctul ”Câmpul lui Pătru„ de pe malul stâng al râului Șușița,
la cca 2 km nord de varianta de ocolire din zona de Vest .
Tot din aceeași perioadă amintim de existența mănăstirii Vișina (cu
hramul Sf. Treime), la intrarea în defileul Jiului, ale cărei ruine se păstrează și
astăzi. Ea se află situată la cca. 7 km nord de varianta de ocolire din zona de Est
și a fost cercetată în anii 1971 și 1972 de către Luminița Munteanu, de la Muzeul
Național de Istorie din București.
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În desfășurarea diagnosticului arheologic de-a lungul variantelor de
ocolire a Târgu Jiului, am urmărit următoarele obiective:
Determinarea prezenței sau absenței materialelor arheologice,
a structurilor, complexelor, artefactelor sau ecofactelor din zona afectată de
lucrările de construcție a obiectivului de investiții.
Avizarea suprafețelor unde diagnosticul arheologic nu a pus în
evidență existența unor descoperiri cu valoare istorică.
În cazul descoperirilor unor vestigii arheologice, s-a urmărit
distribuția spațială a acestora (delimitarea siturilor în raport cu obiectivul
investiției), stratigrafia zonei, caracterul și starea lor de conservare.
Evaluarea riscurilor patrimoniului cultural în relație cu
implementarea proiectului de construire.
Elaborarea unor estimări cantitative privind viitoarele cercetări
arheologice preventive de pe traseul acestui obiectiv de investiție (necesarul de
resurse umane ți tipul acestora, utilaje, perioada de timp dedicată cercetărilor
etc.).
Elaborarea unor devize estimative cu privire la costurile viitoarelor
cercetări arheologice, preventive și de supraveghere.
În realizarea diagnosticului arheologic, pentru maximum de eficiență
am optat pentru o cercetarea combinată: invazivă și noninvazivă (periegheză),
precedată de o verificare riguroasă a tuturor datelor disponibile (bibliografice,
cartografice, documente administrative și juridice etc.), care fac referire la
patrimoniul arheologic al localităților sau care indică un potențial arheologic.
Cercetarea noastră s-a dorit a fi una exhaustivă, menită să acopere
cu secțiuni de sondaj o suprafață cât mai mare din cea afectată de proiectul
investițional. Problemele legate de mediul natural și antropic (cursuri de apă,
căi ferate, șosele, clădiri, rețele de utilități etc.), sau în unele cazuri cele legate
de proprietatea privată (nedefinitivarea demersurilor de expropriere), au impus
însă adaptarea lucrărilor de diagnostic arheologic la aceste restricții, determinând
evitarea unor tronsoane. Lungimea medie a acestora este de cca 150 – 200 m,
ajungându-se în unele situații chiar și la 400 m (exemplu: între km 3+900 și
3+500, pe o zonă de livadă și casă). Cu toate acestea, datorită stratigrafiei generale
a sectoarelor care indică faptul că ne aflăm în aria unor foste zone inundabile
(unde posibilitatea unor descoperiri este extrem de mică), nu considerăm că se
impunea în mod obligatoriu realizarea de secțiuni pe aceste segmente. Pentru
fiecare dintre segmentele cercetate prin diagnostic arheologic s-a procedat
la cercetarea prin periegheză a suprafețelor ce urmau a fi afectate de lucrări,
concomitent cu realizarea de secțiuni cu mijloace mecanice. Secțiunile de sondaj
au fost dispuse, în general, la intervale de 50 – 100 m, în ax și alternativ pe ambele
laturi ale viitoarei șosele de centură. Densitatea, lungimea și orientarea unităților
de săpătură a fost determinată, în mod special, de particularitățile reliefului. Au
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fost vizate cu prioritate zonele cu potențial arheologic major; grinduri, terase
cu expunere spre sud, zone de confluență ale unor văi etc. Totodată, în zonele
inaccesibile (albiile minore ale văilor, mlaștinile și luncile inundabile etc.), s-a
procedat la o minuțioasă cercetare de suprafață, toate detaliile fiind consemnate
în scris în ”Fișa de unitate de cercetare” și prin documentarul fotografic.
În realizarea diagnosticului arheologic, în vederea identificării unor
structuri antropice cu valoare istorică, s-au folosit tehnici și metode nondistructive, cum ar fi :
-Studierea atentă a ortofotoplanurilor atașate proiectului de construire –
scara 1: 5.000, fotografiile satelitare, precum și hărțile disponibile; – harta lui Fr.
Schwanz din 1722, harta - Zweite oder Franziszeische Landesaufnahme, secțiunea
Târgu Jiu, 1806 -1869 cu corecturi din 1915; harta Franzisco Josephinischen
Landesaufnahme, 1870 - 1880 cu corecturi din 1914; Planurile directoare
de tragere ale armatei române, secțiunea Târgu Jiu, 1931, 1953, 1956, 1957;
România – harta topografică (1982), scara 1:25.000.
De asemenea, s-a realizat o periegheză pe traseul viitorului obiectiv de
investiție, acțiune menită să verifice și să înregistreze eventualele anomalii ale
reliefului (diferențe de culoare a vegetației, amenajări antropice ale solului etc),
sau prezența unor materiale arheologice (ceramică, piese litice sau de metal,
resturi materiale de construcție etc.).
Toate acestea nu au condus însă la rezultate notabile, de aceea am recurs
la tehnici invazive. Astfel, pe toată lungimea tronsonului, după deminare, au
fost executate 214 sondaje stratigrafice realizate mecanic cu un utilaj de tip
buldoexcavator cu lamă de taluz, sub directa supraveghere a cel puţin un arheolog.
Densitatea, lungimea și orientarea unităților de săpătură a fost determinată de
particularitățile reliefului și de marcajele topografice de teren, marcaje realizate
cu repere din lemn (țăruși), în ax și pe laturi (limite de expropriere), din 50 în
50 de metri. Pentru toate unitățile de săpătură executate cu mijloace mecanice,
s-a realizat curățarea manuală a profilelor relevante, în vederea fotografierii și
desenării acestora, atunci când descoperirile au impus acest lucru.
La descoperirea unor complexe arheologice, majoritatea surprinse
parțial, s-a recurs strict la conturarea manuală a acestora, evitându-se cercetarea
lor exhaustivă. Desfacerea, conturarea integrală a acestora și săparea urmează
a fi realizată în etapa de cercetare arheologică preventivă. În astfel de situații
diagnosticul a avut ca scop delimitarea spațială a vestigiilor, înregistrarea
stratigrafiei verticale și stabilirea caracterului descoperirilor (așezări, locuințe,
necropole etc.).
În realizarea diagnosticului arheologic s-au folosit și alte mijloace specifice
ca, fotografierea, desenul și suportul topografic, precum și documentația scrisă.
Astfel, pentru fiecare din cele 214 unități de săpătură s-au executat
fotografii digitale de ansamblu (la finalizare), de profil, iar după caz și detalii. La
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descoperirea complexelor arheologice au fost realizate detalii foto de conturare.
Pentru buna gestionare a fotografiilor de șantier, evidența primară a acestora a
fost înregistrată prin consemnarea datei în care s-a executat fotografia, atât în
”Fișa de unitate de cercetare„ cât și în ”Fișa de complex„ . Arhivarea fotografiilor
s-a făcut prin păstrarea acestora în fișiere, care vor purta denumirea unităților de
cercetare, ele fiind stocate într-un director cu denumirea sectorului de cercetare
sau al sitului arheologic, după caz.
Alte mijloace specifice cercetărilor arheologice au fost desenul și suportul
topografic. Pentru unitățile de săpătură în care au fost descoperite vestigii
arheologice s-au realizat desene ale planurilor și profilelor relevante la scara
de 1:20. Pentru restul secțiunilor, acolo und s-a considerat necesar și util, s-au
realizat desene de profil la scara de 1:50.
În ceea ce privește planul unităților de cercetare arheologică, acesta a
fost realizat digital, pe baza punctelor topografice înregistrate de către firma
de topografie și puse la dispoziție de către beneficiar, firma S.C. Collini Lavori
S.p.A. Trento, sucursala București (pentru conturul unei secțiuni fiind necesare
marcarea a minimum patru puncte topografice).
În cazul complexelor arheologice s-au realizat desene la conturare,
integrate în planul general al secțiunii de sondaj.
Pentru întocmirea ”Raportului de diagnostic arheologic„ toate desenele
de șantier au fost scanate și digitizate, iar pentru o mai bună gestionare a acestora,
evidența primară a lor a fost notată prin înregistrarea în ”Fișa de unitate de
cercetare„ în care s-au consemnat principalele caracteristici ale sale (dimensiuni,
orientare, informații referitoare la stratigrafie, descoperiri arheologice etc.). iar
pentru fiecare complex arheologic descoperit s-a realizat câte o ”Fișă de complex„
în care s-au consemnat, de asemenea, principalele caracteristici de mai sus, la
care se adaugă numerotarea şi tipologia complexelor. Toate informațiile cuprinse
în aceste fișe, alături de alte informasții relevante, consemnate în jurnalul de
șantier, au fost centralizate într-o bază de date în format digital (.mdb).
În urma finalizării diagnosticului arheologic, prezentăm mai jos rezultatele
acestor cercetări. Astfel, suprafața totală a sectoarelor obiectivului de investiție a
fost de cca 22 km. Lățimea culoarului de expropriere este, în cea mai mare parte
de 44 m, iar cea a zonei care urmează a fi afectată de lucrările de construire,
este de de 20 m (ampriza). Pe întreg tronsonul au fost realizate 214 secțiuni
stratigrafice (cu lungimi ce variază între 8 și 12 m, o lățime de 1,60 m și adâncimi
ce variază între - 0,40m și - 1,40 m), cu ajutorul cărora au fost identificate șase
situri arheologice, alături de alte puncte cu descoperiri de materiale arheologice
rulate de aluviuni.
Stratigrafia zonei este destul de unitară, fiind formată dintr-un strat
vegetal, cu o grosime cuprinsă între 0,20 și 0,30 m, ce suprapune pe alocuri un
nivel aluvionar, galben sau cenușiu, nisipos, steril (- 0,30 / – 0,60 m), urmat de

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

82
pietriș. În unele zone (în apropierea văilor râului Șușița și pâraielor Dobra, Valea
Roşianca și Gornac), stratul de pietriș apare imediat sub nivelul stratului vegetal,
înlocuind aluviunile nisipoase amintite mai sus. În zona de luncă, sub stratul
vegetal, de la – 0,30 m adâncime apare lutul galben, steril, urmat în unele situații,
de la – 0,90 m, de un strat cenușiu lutos tasat (steril), a cărui adâncime ajunge
la -1,20 / -1,40 m. Straturile de cultură ale siturilor arheologice, deranjate în
mare parte de lucrările agricole, au grosimi variabile și o cromatică specifică, ce
merge spre negru sau cenușiu închis. O altă caracteristică a acestora o reprezintă
gradul mare de afânare și prezența materialelor arheologice.
Așa cum menționam mai sus, în urma diagnosticului arheologic au fost
depistate șase situri arheologice, alături de alte șapte puncte cu descoperiri de
materiale arheologice, majoritatea rulate de aluviuni.
Siturile au fost numerotate în funcție de data descoperirii, fiind delimitate
în raport cu zona afectată de viitoarele lucrări de construire a șoselei. Pe baza
observațiilor legate de stratigrafia acestora și a complexității structurilor de locuire,
s-a reușit o evaluare a volumului de lucru și a necesarului de resurse (umane și
materiale), pentru etapa de cercetare arheologică preventivă (obligatorie în etapa
următoare), în vederea obținerii descărcării terenului de sarcină arheologică.
Enumerăm mai jos cele șase situri arheologice descoperite:
Situl nr. 1, Drăgoieni, municipiul Târgu Jiu. A fost descoperit în data
de 12 noiembrie 2014, fiind reperat în secțiunile S/ 24 ( în dreptul km 7 + 850),
S/25 (la km 7 + 800), S/26 ( la km 7 + 750), S/27 ( la km 7 + 700), S/28 (
la km 7 + 650) și S/29 (la km 7 + 600), varianta de Est. În cele 6 secțiuni de
diagnosticare s-au descoperit 12 complexe arheologice. Stratigrafia generală a
sitului se prezintă astfel: 1) între 0 m și -0,20 m se află stratul vegetal deranjat de
lucrările agricole; 2) între - 0,20 m și - 0,40 m se află un strat de pământ negru
afânat,(stratul arheologic), conține materiale arheologice (fragmente ceramice,
pigmenți de chirpici ars și cărbune); 3) între -0,40 și – 0,50 m se află stratul steril,
nisipos de culoare cafenie.
În ceea ce privește descrierea sitului, acesta este localizat la sud de pârâul
Dobra, aproape de confluența sa cu Valea Roșianca, pe marginea unei terase
înalte și relativ plane. Acest sit reprezintă un punct inedit pe harta descoperirilor
arheologice din zona municipiului Târgu Jiu. De acest loc se leagă, probabil,
topoarele din piatră (aflate în colecția Muzeului Județean Gorj”Alexandru
Ștefulescu„ din Târgu Jiu), descoperite întâmplător, în urmă cu câteva decenii.
Această descoperire arheologică, prin stratul de cultură, tipologia complexelor,
chirpiciul ars etc., indică faptul că avem de-a face cu o așezare. Ca elemente
de cronologie al acestei așezări avem câteva fragmente ceramice tipice și un
fragment de cățel de vatră, care permit atribuirea acestui sit, epocii bronzului,
respectiv culturii Verbicioara. În lipsa investigației mai amănunțite a complexului
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arheologic respectiv, materialul recuperat din strat, nu oferă momentan, elemente
pentru o încadrare mai exactă în una din fazele acestei culturi arheologice.
Situl nr.2, Drăgoieni, municipiul Târgu Jiu. Este descoperit în data de 12
noiembrie 2014 în 3 secțiuni: S/33 (la km. 7 + 075) unde au apărut Complexele
nr. 13 și 14, S/ 34 (km 7 + 050)) și S/35 (km 7 + 150), varianta de Est) și este
alcătuit din cele 2 complexe arheologice, amintite mai sus..
În privința stratigrafiei avem următoarea situație: 1) între 0 m și - 0,20
m se găsește stratul vegetal; 2) între - 0,20 m și – 0,40 m / - 0,50 m, se află
stratul de cultură nisipos, de culoare cenușie, amestecat cu materiale arheologice
(fragmente ceramice, pigmenți de chirpici ars și cărbune); 3) între - 0,40 m /
-0,50 m și - 0,65 m strat steril, nisipos de culoare cafenie.
Ca și în cazul precedent, situl nr. 2 este inedit pe harta descoperirilor
arheologice din municipiul Târgu Jiu. Acesta se află pe un mic grind din lunca
Văii Amaradia Mică, distrus parțial de construcții recente (stație de asfalt și
balastieră), Stratul de cultură și cele două complexe arheologice descoperite
(gropi de stâlpi), indică faptul că avem de-a face cu o așezare de scurtă durată.
În ceea ce privește încadrarea sa cronologică, în ciuda faptului că
fragmentele ceramice recuperate prin diagnosticul arheologic sunt atipice, după
degresant și modul de tratare a suprafețelor, această așezare poate fi atribuită
epocii bronzului.
Situl nr.3, Iezureni, municipiul Târgu Jiu. Este descoperit în data de 14
noiembrie 2014 în 3 secțiuni: S/68 (km 12 + 900), S/69 (km 12 + 950) și S/70
(km 12 + 970), - varianta Est, fiind alcătuit din 2 complexe arheologice (Cx 15
și 16).
Stratigrafic situația se prezintă astfel:1) între 0 m și - 0,25/ - 0,35 m se
află stratul vegetal; 2) între - 0,25 m/ - 0,35 m și – 0,55 m/ - 0,65 m se află
stratul de cultură cu pământ nisipos de culoare cenușie, amestecat cu materiale
arheologice (fragmente ceramice, pigmenți de chirpici ars și cărbune); 3) între 0,55 m/- 0,65 m și – 0,80 m lut galben, steril.
Rezultat al cercetărilor de diagnostic intruziv și această descoperire
arheologică este inedită. Situl este amplasat în zona de nord a unei terase înalte
și plane de la baza dealului Podurile Mici, în apropiere pârâului Iazul, afluent al
Jiului, ce curge pe direcția Nord-Est – Sud-Vest, astăzi având cursul regularizat.
Complexele arheologice descoperite (gropi de stâlpi) și prezența stratului de
cultură, indică faptul că avem de-a face cu o așezare.
În ceea ce privește datarea sitului, ca și în cazul precedent, predomină
ceramica atipică, dar după factură, pastă, degresant și modul de tratare a
suprafețelor, locuirea din zonă poate fi atribuită Epocii bronzului.
Situl nr. 4, Iezureni, municipiul Târgu Jiu. A fost descoperit în data de 15
noiembrie 2014 în 3 secțiuni: S/78 (km 13 + 500), , S/79 (km 13 + 570), unde
a apărut Complexul arheologic cu nr. 17, ambele, de-a alungul variantei de Est,
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precum și secțiunea S/81 (km 0 + 125), devierea spre DJ 665, ce pornește din
varianta principală. Toate aceste secțiuni alcătuiesc 3 complexe arheologice.
Din punct de vedere stratigrafic situația se prezintă astfel: 1) între 0 m
și – 0, 25 m este stratul vegetal cu fragmente ceramice antrenate de arăturile
agricole adânci; 2) între - 0,25 m și – 0,35 m se află stratul de cultură arheologică,
cu pământ nisipos de culoare cenușie, ce conține fragmente ceramice, pigmenți
de cărbune și chirpici ars; 3) între – 0,35 m și – 0,60 m se găsește stratul steril de
lut galben, în care se conturează complexele arheologice.
Și acest sit este inedit, fiind descoperit ca urmare a diagnosticului
arheologic intruziv. El este amplasat pe prima terasă a Jiului, la capătul său vestic,
fiind mărginit spre nord de pârâul Iazul, afluent al Jiului. Existența unui strat
de cultură și tipologia complexelor arheologice descoperite (o locuință), indică
faptul că avem de-a face cu două locuiri de scurtă durată, care se suprapun, la o
distanță de mai multe secole. Materialul ceramic descoperit permite o încadrare
a celui mai vechi orizont de locuire, în Epoca bronzului, iar a celui mai recent în
Evul Mediu timpuriu (sec. XI – XIII).
Situl nr.5, Iezureni, municipiul Târgu Jiu. A ieșit la iveală în data de
17 noiembrie 2014 în 4 secțiuni : S/85 ( la km 13+850), S/87 (km 13 + 900)
–formează Complexul arheologic nr. 18, S/90 (km 13 + 980), formează complexul
arheologic nr. 19 - varianta de Est și S/86 (km 0 + 400), varianta DJ 665. Toate
aceste secțiuni alcătuiesc două complexe arheologice .
Stratigrafic situația se prezintă astfel: 1) între 0 m și – 0,20 m stratul
vegetal, deranjat de arăturile agricole; 2) între - 0,20 m și - 0,45 m stratul de
cultură, pământ afânat de culoare brun închis, amestecat cu materiale arheologice
(fragmente ceramice, pigmenți de chirpici ars și cărbune); 3) între – 0, 45 m și –
0,60 m strat steril, de lut galben, în care se conturează complexele arheologice.
Și aceasta este o descoperire arheologică inedită, apărută în urma
investigațiilor de diagnostic intruziv. Situl este amplasat pe prima terasă a Jiului,
la capătul său vestic, de o parte și de alta a pârâului Iazul, al cărui curs a fost
regularizat. Existența unui strat de cultură și tipologia complexelor arheologice
descoperite (2 locuințe), indică faptul că avem de-a face cu o așezare.
Din punct de vedere al datării, materialul ceramic descoperit, majoritatea
atipic, permite doar o încadrare cronologică aproximativă, în Evul Mediu clasic,
(secolele XIII – XV).
Situl nr.6 , Romanești, municipiul Târgu Jiu. A fost descoperit în zilele de
21 și 22 noiembrie 2014, în 7 secțiuni de diagnostic arheologic intruziv, varianta
de Est: S/143 (în dreptul km 1 + 200); S/144 ( km 1 + 150); S/145 (la km 1 +
100); S/146 (la km 1 +050); S/149 (la km 0 +800); S/150 (la km 0 + 750) și S/151
(la 0 + 708). Toate aceste secțiuni alcătuiesc 3 complexe arheologice inedite.
Stratigrafia generală a sitului se prezintă astfel: 1) între 0 m și - 0,30 m strat
vegetal deranjat de lucrările agricole; 2) între – 0,30 m și – 0,60 m nivel aluvionar,
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cenușiu-gălbui, lutos, cu pietricele, steril din punct de vedere arheologic; 3) între
– 0,60 m și – 0,85 m stratul de cultură, nisipos, cenușiu închis, amestecat cu
materiale arheologice (fragmente ceramice, pigmenți de chirpici ars și cărbune);
4) între – 0,85 m și – 1,00 m strat steril de lut brun-gălbui.
Situl este amplasat la capătul de vest al primei terase a văii Amaradiei
Mici, de o parte și de alta pârâului Gornac, afluent al acesteia. Existența unui strat
de cultură și tipologia complexelor arheologice descoperite (două gropi menajere
și o locuință), indică faptul că avem de-a face cu o așezare. Materialul ceramic
descoperit, majoritatea atipic, permite doar o încadrare cronologică aproximativă
, epoca dacică Laténe (sec II – I a. Chr.).
În cadrul acelorași investigații arheologice, de-a lungul celor două variante
de Est și de Vest s-au mai făcut și alte descoperiri arheologice. Astfel la km 0
+ 800 de pe DJ 665, în sondajul S/93 (DJ 665, km 0 + 800) a fost descoperit
și cercetat integral restul unui cuptor de ars cărămidă. Complexul notat cu Cx
20, a fost surprins parțial în jumătatea nordică a secțiunii. Pentru cercetarea sa
integrală s-a realizat o casetare a întregii zone. Cuptorul avea dimensiunile de
cca. 3,10 x 2,30 m și se contura sub forma unei amprente de cărbune cu pământ
ars, mai estompată spre nord-vest și bucăți de cărămidă spartă (cu o lățime de
0,10 m și o grosime de 0,02 m). Datorită adâncimii reduse, complexul a fost
răvășit aproape în totalitate de lucrările agricole (arături), fiind întins spre est. În
lipsa unor obiecte de inventar arheologic care să ofere indicii cronologice mai
strânse, considerăm, pe baza cărămizilor înguste, că acest complex datează din
faza Evului mediu târziu sau la începutul epocii moderne.
La km 0 + 550 (varianta Est), în sondajul S/153, între – 0,60 m și – 0,80
m adâncime, în jumătatea sudică a secțiunii, au fost descoperite câteva fragmente
ceramice ce datează din Epoca bronzului. Menționăm că acest sondaj a fost
realizat la limita sudică de expropriere, într-o zonă cu o ușoară înălțare a solului.
Stratul cu materiale arheologice indică prezența unei așezări care se întinde
dincolo de limita sudică a zonei afectate de proiectul de construcție.
La km 1 + 300 (varianta Est), în sondajul S/142, în stratul vegetal au
fost descoperite câteva fragmente ceramice atipice. Acestea sunt în număr redus
și foarte fragmentate, motiv pentru care par a fi rulate de arăturile agricole din
așezarea de la Km 1 + 200 (situl nr. 6).
La km 7 + 350 (varianta Est), în sondajul S/32, în profilul sudic, spre vest,
se observă un strat de pământ negru, inconsistent, cu fragmente ceramice (posibil
strat de cultură), ce indică o posibilă locuire umană străveche. Menționăm că
acest sondaj a fost realizat la limita vestică de expropriere. Stratul cu materiale
arheologice, indică prezența unei așezări care se întinde dincolo de limita vestică
a zonei afectate de proiectul de construire a centurii.
La km 7 + 140 (varianta Est), în sondajul S/35, au fost descoperite foarte
puține fragmente ceramice ce datează din Epoca bronzului. Ele sunt rulate într-un
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strat aluvionar și provin, probabil, din așezarea de la km 7 + 075 (Situl nr. 2).
La km 6 + 750 (varianta Est), în sondajul S/38 au fost descoperite
fragmente ceramice ce datează din Epoca bronzului, lipsite însă de un context
clar. Celelalte sondaje aflate în apropiere nu au pus în evidență existența altor
vestigii. În plus, zona este mai joasă şi mlăștinoasă, aflată în apropierea unui
pârâu ce se varsă în valea Amaradiei Mici.
La km 4 + 900 și 4 + 950 (varianta de Vest), în sondajele S/203 și S/204
(cartierul Slobozia) au fost descoperite mici fragmente ceramice, lipsite de context
clar, care datează din Epoca bronzului. Sondajele au fost realizate de o parte și
de alta a unui pârâu, azi regularizat și colmatat. Stratul în care apar materialele
arheologice este unul nisipos,aluvionar, purtat de vechiul curs de apă. În plus,
întreg peisajul este modificat de intervențiile antropice din ultimile decenii ale
secolului al XX-lea.
Cu excepția zonelor menționate mai sus, în toate celelalte, sondajele de
diagnostic nu au pus în evidență existența unor descoperiri arheologice.
Nu putem încheia, fără a prezenta câteva elemente de cronologie relativă
și absolută. Așa cum menționam mai sus, materialul ceramic descoperit la
conturarea complexelor și în straturile de cultură este unul destul de fragmentar și
în marea sa majoritate, atipic. Puținele elemente tipice (decor incizat, proeminențe,
alveole sub buză etc.), permit o ușoară nuanțare a descoperirilor de la Situl nr. 1,
acestea putând fi atribuite culturii Verbicioara, din bronzul mijlociu. Un fragment
cu decor incizat, format din triunghiuri umplute cu linii în rețea, indică o datare
pe parcursul fazei a III-a a acestei culturi. Nu același lucru se poate spune despre
materialele descoperite în siturile 2 și 3, precum și cele din orizontul preistoric
de locuire din situl 4. Aici ceramica atipică este majoritară, însă, după factură,
pastă, degresant și modul de tratare a suprafețelor, ea poate fi atribuită epocii
bronzului. În ceea ce privește situl nr. 6, încadrarea sa cronologică în perioada
Laténe (sec. II – I a.Chr.), s-a făcut pe baza caracteristicilor specifice ceramicii
dacice (factură, pastă, culoare, degresant, modul de tratare a suprafețelor, alături
de alte elemente, precum butonii cilindrici, sau brâurile alveolate)
O altă secvență cronologică distinctă este cea oferită de cel de-al doilea
orizont de locuire de la Situl nr 4. Pe baza ceramicii lucrată la roată rapidă,
decorată cu benzi orizontale de linii incizate, la care se adaugă forma vaselor
descoperite, această locuire datează din Evul mediu (sec. XI – XIII). Locuirea de
aici este urmată, la scurtă vreme, de cea de la Situl nr.5, datat pe baza ceramicii
(lucrată la roată rapidă), în Evul mediu clasic (sec. XIII – XIV).
În concluzie, lucrările de diagnostic arheologic realizate pentru construirea
viitorului obiectiv de investiție ”Varianta de ocolire a municipiului Târgu Jiu„ au
condus la descoperirea celor șase situri arheologice, iar pe lângă acestea s-au
mai descoperit alte șapte zone cu potențial arheologic ridicat. Cel mai probabil
acestea reprezintă, fie periferia unor locuiri străvechi, situate dincolo de traseul
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amprizei șoselei de centură, fie depuneri aluvionare antrenate de vechi cursuri de
apă din zona unor situri amplasate în apropierea obiectivului de investiție.
Toate secțiunile unde s-au descoperit situri arheologice, au fost identificate
și marcate prin coordonatele STEREO 70.
În realizarea diaagnosticului arheologic, merită subliniată buna colaborare
a echipei de arheologi (dr. Marinoiu Vasile din partea Muzeului Județean Gorj
”Alexandru Ștefulescu„ și dr. Sana Daniel, drd. Petcu Radu , drd. Colțeanu Petre
de la firma Vanderlay Arheo din Hunedoara), cu beneficiarul lucrării, firma
italiană S.C. Collini Lavori S.p.A. Trento, sucursala București. De aceea și în
continuare este necesară o colaborare corectă, mai ales în viitoarele cercetări
arheologice preventive ale siturilor descoperite în ampriza șoselei de centură,
dar și în supravegherea arheologică ce trebuie realizată cu ocazia lucrărilor de
decopertare de pe întreaga centură.
Prin prisma noutății descoperirilor celor șase situri, ele vor contribui la
îmbogățirea topografiei arheologice a municipiului Târgu Jiu și a Repertoriului
Arheologic Național. De asemenea, ele vin să îmbogățească zestrea arheologică
a județului Gorj și să aducă noi contribuții la cunoașterea vieții materiale
și spirituale a comunităților antice și medievale, favorizată în primul rând de
resursele naturale oferite de mediul geografic.
Deși aceste situri vor fi afectate parțial de construcția tronsonului drumului
de centură, totuși o mare suprafață din ele se extind și în afara acestui perimetru,
drept urmare arheologii gorjeni, vor trebui să continue cercetările sistematice în
zonele reperate cu vestigii arheologice.
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ANEXE

1. Municipiul Târgu Jiu, localizare pe harta României.

2. Târgu Jiul ܈i împrejurimile sale, extras din harta Franziszeische Landesaufnahme (1806
– 1869).
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3. Târgu Jiul ܈i împrejurimile sale, extras din harta Franzisco-Josephinischen
Landesaufnahme (1870 – 1880)

4. Târgu Jiu ܈i împrejurimile sale , extras din Planurile directoare de tragere ale armatei
române (1953).
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1.

Fotografie de ansamblu, km 9 +950, varianta Est, începutul diagnosticului arheologic.
Aspect din timpul excava܊iei mecanice ܈i finisarea manuală a sec܊iunii..

.

2. Fotografie de ansamblu, km 12 + 300, varianta Est. Aspect din timpul excava܊iei
mecanice a unei sec܊iuni.
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3. Fotografie de ansamblu, km 2 + 000, varianta Est. Aspect din timpul excava܊iei
mecanice a unei sec܊iuni.

4.

Fotografie de ansamblu, km 1 +000, ultimul segment al centurii ocolitoare a
municipiului Târgu Jiu, varianta Est..
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5. Fotografie de ansamblu. Km 6 + 0,50 lunca Amaradiei.

6. Vedere de ansamblu, km 5 + 900, varianta Vest. Ultimile noti܊e ܈i fotografii ale sec܊iunii
de la Slobozia-Bârse܈ti.
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Fig.255/1 . Fragmente ceramice descoperite în Situl nr. 6, S/144, km.1 + 150 ܈i S/145,
km. 7 +100.

Fig. 248/1 . Fragmente ceramice ܈i că܊el de vatră, descoperite în situl nr. 1, S/28, km. 7 + 650 ,
complexul Cx. 12
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Un nou mormânt de incinerație din necropola de epoca
bronzului de la Crivina, județul Mehedinți
Gabriel Crăciunescu
Summary
A new incineration tomb from Crivina necropolis, Mehedinti County
It is described a tomb belonging to the Žuto Brdo-Gârla Mare discovered in 2009
in a necropolis situated at km river 894. Due to its inventory this tomb can be
considered a part of the discoveries from South West Oltenia belonging to that
particular culture. The Bronze Age necropolis was overlapped by another early
feudal necropolis.
The importance of this tomb consists in the fact that, beside the incinerated bones
of the individual found in that urn, there were also bone fragments belonging
to another individual. Also, in the same urn, an unburned animal epiphysis was
found. This habit of meat offerings is common for the entire areal of this culture,
but especially in West Oltenia. We have also seen this west of the Iron Gates,
especially in Dubovac necropolis.
The presence of those incinerate bones belonging to another individual suggests
that the location of the funeral pyre had been used multiple times, a situation
commonly found in several necropolis especially from South West Oltenia.
Keywords: Bronze Age, Žuto Brdo-Gârla Mare Culture, South West Oltenia,
Necropolis
În anii 2008 și 2009 am condus un colectiv de specialiști care au efectuat
cercetări arheologice în necropola de la Crivina, județul Mehedinți. În anul 2008,
la sfârșitul lucrărilor, am repartizat membrilor colectivului anumite elemente din
cadrul descoperirilor, pe care să le valorifice prin articole de specialitate, lucru care
s-a și finalizat1. În urma cercetărilor din anul 2009 am repartizat spre publicare
un mormânt aparținând culturii Žuto Brdo-Gârla Mare doamnei O. Neagoe.
Materialul ceramic a zăcut mult timp în cadrul Laboratorului de Restaurare
al Muzeului Regiunii Porților de Fier fără să i se dea atenție. M-am ocupat de
trimiterea resturilor osteologice pentru analiză la Institutului de Antropologie, am
primit rezultatele, dar O. Neagoe nu a elaborat nici până acum un material. Nu
dispun decât de dimensiunile vaselor descoperite în acest mormânt, din momentul
întocmirii Raportului de cercetare înaintat Ministerului Culturii. Cu toate acestea,
îmi iau libertatea de a introduce în circuitul științific acest mormânt care are
anumite particularități ce îl fac interesant și util pentru cercetători. Rămâne ca
doamna amintită să publice datele de care eu nu dispun în acest moment, atunci
când piesele vor fi complet restaurate.
1 Crăciunescu G., Neagoe O., 2008, p. 87-96; Neagoe M. I., Manea C., 2008, p. 113-122
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În rândurile următoare voi insera câteva date despre necropolă și amplasarea
acesteia. Necropola este situată chiar în dreptul bornei cu kilometrul fluvial 894,
în marginea de sud-vest a localității Crivina și la baza dealului situat în partea
de est a satului. Localitatea ca atare este situată acum într-o zonă de dealuri cu
înălțime mică, dar cu un teren foarte frământat. Anterior construirii barajului de
la Porțile de Fier II, localitatea era situată în lunca Dunării între fluviu și dealuri,
dar după construirea acestuia, locuințele din imediata apropiere a apei au fost
inundate iar locuitorii s-au mutat către interior. Din terasa înaltă, situată în partea
de sud-est a localității, pornesc mai multe izvoare, unele cu debit semnificativ
și permanent. Acestea, precum și existența vechii lunci care era destul de lată și
situată în marginea Dunării, reprezentau condiții favorabile pentru existența unor
locuiri preistorice.
Crearea lacului de acumulare Porțile de Fier II a determinat nu doar
strămutarea unor locuințe din perioada actuală, dar a dus și la distrugerea celei
mai mari părți a sitului existent aici. În Muzeul Școlii Generale Crivina se păstra,
în perioada 2008-2009 când am făcut cercetări aici, un bogat material ceramic
care ilustra locuiri aparținând grupului cultural Gornea-Orlești și culturilor Criș,
Coțofeni, Verbicioara, Žuto Brdo-Gârla Mare, Hallstattului, sec. IV d. Chr. și
feudalismului timpuriu. Documentate prin descoperirea unor morminte sunt doar
necropolele Žuto Brdo-Gârla Mare și cea din feudalismul timpuriu. Din discuțiile
cu sătenii a rezultat că lacul a distrus circa 150 m din uscat. Situația poate fi
observată și în prezent prin faptul că pontonul unde acostau cândva vapoarele
de pasageri, este situat undeva în largul Dunării. Tot acest spațiu, unde apa are
adâncime mică, este invadat vara de plantele de baltă, iubitoare de apă caldă. De
la unii sătenii am aflat că de-a lungul anilor au apărut în malul care s-a tot mutat
către interior, oase și vase de lut. Din cercetările de teren pe care le-am efectuat
în ultimii 20 de ani, am reușit să strâng informații și să recuperez unele piese din
bronz și ceramică. În acest sens precizez că am dus la Muzeul Regiunii Porților
de Fier câteva vase mici descoperite în malul nisipos de la kilometrul fluvial
894 și care reprezentau, în mod cert, resturile unor morminte distruse de apă.
Se poate, deci, discuta despre alte câteva morminte distruse de apă dar salvate
parțial.
În data de 8 iulie 1992, cu ocazia unei cercetări de teren, am avut ocazia
să văd la cetățeanul Vatau Tănase din această localitate, un vas dublu și o statuetă
antropomorfă, descoperite pe malul Dunării în zona kilometrului fluvial 894.
Prezența statuetei este de o importantă deosebită pentru această necropolă. Se știe
că în unele necropole din sud-vestul Olteniei, nu au apărut statuete antropomorfe2.
În însemnările mele de teren am notat și desenat această piesă ce avea mâinile
așezate pe mijloc iar degetele erau marcate prin linii. Partea inferioară a acesteia
era deformată datorită arderii de pe rugul de incinerație. Vasul dublu era format
2 Crăciunescu G., 2006, p. 67-76
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din două recipiente sferice care aveau fundul profilat. Dimensiunile piesei, pe
care le-am notat atunci, sunt următoarele: L=15 cm; LA=7,8 cm. Atât statueta cât
și vasul dublu erau decorate pe toată partea exterioară cu motive caracteristice
culturii Žuto Brdo- Gârla Mare. Trebuie să precizez că aceasta este una din cele
nouă necropole aparținând acestei culturi, din partea de sud-vest a Olteniei3.
Câteva cuvinte și despre necropola din feudalismul timpuriu. Aceasta
suprapunea necropola epocii bronzului într-o măsură oarecare, greu de stabilit
în această fază. În diferitele deplasări efectuate în zonă am avut ocazia să găsesc
schelete distruse de eroziunea apei Lacului Porțile de Fier II în diferite faze. Au
fost și situații când asupra scheletelor am găsit diferite piese de inventar lucrate
din bronz, în special brățăriși inele4. Pe baza inventarului metalic a fost făcută și
datarea acestor morminte.
Revenind la mormântul în discuție, notat cu nr. 8 în cadrul cercetărilor
de la Crivina, acesta a fost descoperit în campania din 2009 în malul apei, în
apropierea secțiunii trasate de noi. Nu a putut fi sesizată groapa mormântului.
Această secțiune fusese plasată la distanță de circa 3 m de mal, pentru a nu
permite apei o eroziune rapidă. Totuși, când noi eram pe șantier, apa a măcinat
malul și a apărut acest mormântul. El avea baza la adâncimea de 1,10 m și era
suprapus parțial de un mormânt de inhumație din feudalismul timpuriu (Pl.I).
Ambele morminte au avut de suferit de pe urma unei gropi pentru amplasarea
unei borne de la care nu se mai păstra decât țeava. Această suprapunere a fost
sesizată și de analiza antropologică5 care a sesizat că există resturi osteologice
şi de la un inhumat. Din acest raport rezultă câteva date importante. În primul
rând analiza a pus în evidență faptul că pe lângă incineratul principal se mai
găseau câteva fragmente de oase din alt incinerat. În al doilea rând este semnalată
existența unui inhumat care nu are legătură cu epoca bronzului și în al treilea
rând, este pusă în evidență existența unei epifize de os de animal, în urna epocii
bronzului, care nu prezintă urme de ardere.
Existența câtorva resturi de oase incinerate aparținând unui individ
secundar, față de cel principal din acel mormânt, ne întărește părerea potrivit
căreia în această parte de vest a Olteniei incinerarea se făcea pe același loc în
care mai funcționase rugul, lucru sugerat și de cercetări din estul Olteniei6. Spre
deosebire de Gârla Mare7, la Crivina nu avem nici un element care să ne sugereze
zona în care s-a aflat acest rug funerar. Însă consider că și aici amplasarea rugului
funerar nu se făcea la distanță prea mare față de necropolă, ca și la Gârla Mare.
3 Idem, 2012, p. 32-53
4 Idem, 2004, p. 52-53 și Pl. VII
5 Constantinescu M., Culea Mihaela, 2009
6 Motzoi-Chicideanu I., 2011, p. 513
7 Crăciunescu G., 2013, p. 102
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În această mică necropolă au mai fost descoperite alte două mormânt care
conțineau resturile unor ofrande de carne8. Precizarea din Raportul Institutului de
Antropologie, pentru mormântul din 2009, în care se menționează existența unei
epifize de os de animal ce nu prezintă urme de ardere, ne indică aceeași practică
a depunerii unor ofrande. După cum am arătat cu alt prilej, această practică este
mai des întâlnită în vestul Olteniei.
Urna cu oasele incinerate avea drept capac un castron nedecorat așezat cu
gura în jos. Alături se găseau alte vase: o ceașcă decorată, un castron în iniatură,
o urnă miniaturală acoperită cu un capac, iar în interiorul urnei se afla un mic
castron. Situarea vaselor din exteriorul urnei la o înălțime apropiată de gura
acesteia, sugerează că ea era îngropată în nisip până la o anumită înălțime, în
momentul depunerii vaselor din exterior. Pentru publicare, am la dispoziție doar
cea mai mare parte a fotografiilor pieselor tratate sumar dar nerestaurate. Singura
piesă restaurată este castronul-capac descoperit pe gura urnei, a cărui imagine nu
o am dar dispun de dimensiunile lui.
1. Urna funerară (Pl. IV/1) este prezentată în fotografie într-o fază
intermediară, nefiind încă terminat procesul de restaurare. Aceasta este decorată
cu ghirlande, spirale, linii, cercuri concentrice și ”S”-uri înlănțuiți, motive
caracteristice culturii Žuto Brdo-Gârla Mare.
2. Castronul-capac este lucrat din pastă amestecată cu mult nisip, prost
finisat, de culoare neagră. Dimensiunile acestuia sunt următoarele: DG=26 cm;
Î=14,3 cm; DB=9,8 cm. Are fundul plat, corpul bitronconic și buza dreaptă. De
pe buză coboară scurt o toartă lată.
3. O urnă funerară în miniatură (Pl. II/1) se păstra în proporție de jumătate
și este nedecorată. Are fundul plat, corpul bitronconic și buza evazată. Pe maxima
bombare are două torți late care se arcuesc scurt.
4. Capacul de vas de pe gura urnei în miniatură, de mici dimensiuni și el,
are corpul tronconic, un suport scurt și concav. Întreaga piesă este neglijent lucrată,
dintr-o pastă prost frământată și cu mult nisip cu bobul mare. Partea exterioară a
capacului (Pl. II/2) este decorată cu linii duble realizate din împunsături succesive
care sunt dispuse între buza și piciorul piesei. Interiorul acestuia (Pl. III/1) este
decorat cu linii simple de împunsături succesive dispuse în același mod ca la
exterior. Imediat sub buză se află cinci grupe de câte două găuri, necesare la
agățatul piesei cu ajutorul onor sfori.
5. Un castron de mici dimensiuni (Pl. III/2) este decorat tot cu linii de
împunsături succesive. Acesta are fundul plat, corpul bitronconic, buza trasă ușor
către interior. Pe buză se află trei apucători, două care sunt dipuse diametral fiind
rupte, doar ultima păstrându-se întreagă și sugerând un posibil cap de pasăre.
8 Elsusi Georgeta, 2008, p. 85-86; Crăciunescu G., Neagoe O., op. cit. p. 87-96
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6. Ceașca (Pl. IV/2) are forma clasică pentru cultura Žuto Brdo-Gârla
Mare. Este lucrată din pastă de bună calitate de culoare maro, bine frământată și
finisată. Se sprijină pe un suport inelar profilat, corpul este bitronconic și în trei
colțuri, gâtul tronconic, buză evazată. O toartă plată coboară de pe buză până pe
umărul vasului iar deasupra acesteia se ridică o protomă ușor lățită. Decorul este
format din linii duble sau simple, ghirlande și cercuri realizate din puncte.
Deși nu este întreagă, urna (Pl. IV/1) are analogii de formă și decor,
în necropolele din sud-vestul Olteniei, la Balta Verde La morminți9, Ostrovul
Mare Bivolării10 și Gruia11 dar și în estul provinciei, la Cârna Grindul Tomii12,
Plosca Cabana de metal13 și Ghidici Balta Țarova . Castronul nedecorat este
întâlnit în special în necropola de la Gruia14, acest gen de piesă de dimensiuni
mari și nedecorat lipsind de la Ostrovul Mare. Urna în miniatură (Pl. II/1) are
asemănări cu piese din necropola de la Ostrovul Mare15, unde acest tip de vas
este foarte bine repezentat16. Deși în număr mai mic, aceste mici urne se găsesc
și la Balta Verde17 dar lipsesc în necropola de la Gruia. Cești asemănătoare cu
cea descoperită în acest mormânt (Pl. IV/2) se întâlnesc în toate necropolele
din sud-vestul Olteniei. Ele sunt prezente, în număr mai mare sau mai mic, la
Gruia18, Ostrovul MareBivolării19 și Balta Verde La morminți20. Castronul de mici
dimensiuni (Pl. III/2) de formă rotundă, își găsește bume analogii într-o piesă
de la Balta Verde La morminți21 dar poate fi considerat un vas cu profil aviform,
așa cum este un vas de la Gruia22 sau un castron de la Ostrovul Mare Bivolării23.
Capacul de vas (Pl. II/2; III/1) nu este o apariție singulară în partea de vest a
Olteniei. El este prezent atât în așezarea de la Izvoarele24, jud. Mehedinți, cât și
în necropola de a Ostrovul Mare Bivolării25. Se pare că acest tip de capac lipsește
9 Berciu D., Comșa E., 1956, p. 267, Fig. 17,18
10 Berciu D., 1953, p. 607, Pl. XIII/1
11 Crăciunescu G., 2006, Fig. 5/1
12 Dumitrescu V., 1961, Pl. XCII/427
13 Șandor-Chicideanu Monica, 2003, Pl. 74/2a
14 Nica M., 1994, Fig. 11/3
15 Crăciunescu G., op. cit, Fig. 3/2-3
16 Berciu D., 1953, p. 617-618, Pl. XX/2, 4, 5-9
17 Crăciunescu G., 2014, p. 29
18 Berciu D., Comșa E., op. cit., p. 284 și Fig. 20/2
19 Crăciunescu G., 2006, Fig. 5/4
20 Berciu D., 1953, p. 603 și Fig. XXIX/1,2
21 Berciu D., Comșa E., op. cit., p. 298 și Fig. 23/3
22 Ibidem, p. 304-305 și Fig. 27/5
23 Crăciunescu G., op. cit., Fig. 3/5
24 Berciu D., 1953, p. 616-617 și Pl. XXX/6a, 6b
25 Crăciunescu G., 1992, p. 46 și Pl. 4/1
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în estul provinciei, nefiind amintit într-o lucrare cu pretenții ce a apărut în urmă
cu câțiva ani26.
Statueta pe care am văzut-o la un localnic este foarte importantă, deoarece
acest tip de piese sunt destul de rare în morminte deși în așezări acestea se găsesc
în număr destul de mare27. Această statueta avea mâinile așezate pe mijloc iar
degetele erau marcate prin linii, în același fel ca și o piesă descoperită la Balta
Verde La morminți28. În mod cert ea a fost depusă pe rugul de incinerație datorită
faptului că este deformată la partea inferioară. Vasul dublu pe care am amintit că
l–am văzut la un localnic, avea o mică porțiune lipsă la unul din recipiente. Vasele
duble sunt prezențe frecvente în necropolele din această parte de vest a Olteniei.
Raportând numărul de asemenea vase la numărul de morminte, constatăm că cele
mai multe vase duble au fost descoperite la Gruia, unde într-un singur mormânt,
cel cu numărul cinci, avem două asemenea piese29.
Importanța acestui mormânt și a necropolei în ansamblul ei constă, așa
cum am mai spus, în două aspecte. Primul se referă la faptul că în urnă au fost
găsite resturi de oase incinerate de la doi indivizi și al doilea aspect se referă
la depunerea de ofrande în morminte. Referitor la primul aspect, cel legat de
faptul că au fost descoperite, la analiza antropologică, oase de la doi indivizi în
aceeași urnă, informația este foarte importantă pentru vestul Olteniei. Asemenea
morminte au mai fost descoperite, în special în necropola de la Gârla Mare, pentru
care avem anlize antropologice.
Sit/Nr. Mormânt
Gârla Mare M. 1/2010
Gârla Mare M. 2/2010
Gârla Mare M. 3/2010 (urna 1)
Individ A
Gârla Mare M. 3/2010 (urna 1)
Individ B
Gârla Mare M. 3/2010 (urna 2)
Gârla Mare M. 3/2010 (urna 3)
Gârla Mare M. 2 passim/2009
Gârla Mare M. 4/2010
Gârla Mare M. 5/2010 Individ A
Gârla Mare M. 5/2010 Individ B
Crivina M. 8/2009 Individ A
Crivina M. 8/2009 Individ B
Crivina M. 8/2009 Individ C

Sex

Vârstă
30-50
12-19
25-40

Greutate
(g)
450
175
1075*

Rit
funerar
Incinerat
Incinerat
Incinerat

♀
Indet.
♂
Indet.

Indet.

-

Incinerat

♂
♀
♀
♂
♂
♀
♂
Indet.
Indet.

25-35
25-40
20-30
20-35
20-50
20-50
25-50
12-17
20-50

190
550
250
450
850*
600*
-

Incinerat
Incinerat
Incinerat
Incinerat
Incinerat
Incinerat
Incinerat
Incinerat
Inhumat

Sexul şi vârsta scheletelor analizate

26 Berciu D., 1953, p. 617 și Pl. XVIII/11
27 Șandor-Chicideanu Monica, op. cit., II, Pl. 195/X1-9
28 Crăciunescu G., 1980, p. 52 și Fig. 16; Chicideanu Monica, Chicideanu I. op. cit., p. 53-75,
și Fig. 3/2; 4/3; 5/3; 8/1-10
29 Berciu D., Comșa E., op. cit., p. 296-297 și Fig. 29
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După cum se observă, este vorba de mormintele trei și cinci, dar de fiecare dată,
chiar și la Crivina, unul din indivizi este prezent doar prin câteva oase. Este clar
că pe rugul de incinerație au fost incinerați, consecutiv, mai mulți indivizi și nu
întotdeauna au fost strânse cu mare grije toate fragmentele de oase.
Al doilea aspect se referă la faptul că în acest mormânt a fost descoperită
o epifiză de os de animal, netrecută prin foc. Constatarea a fost făcută cu
ocazia studiului antropologic al materialului osos din mormântul descoperit în
anul 2009 la Crivina. Acestă descoperire demonstrează faptul că aici avem o
ofrandă de carne depusă în mormânt. Cel mai important lucru este acela că și în
celelalte două mormnte Žuto Brdo-Gârla Mare cercetate sistematic în această
localitate au apărut ofrande asemănătoare30. În felul acesta ofrandele de carne
au fost descoperite în cele trei morminte ale necropolei, care au fost cercetate
sistematic.
Deși în puține cazuri se înregistrează depunerii de ofrande din carne,
această practică este cunoscută în întreg arealul culturii Žuto Brdo-Gârla Mare.
În sud-vestul Olteniei această practică este cunoscută la Ostrovul Corbului31
unde asemenea oase au fost descoperite în mormântul VII. La Gârla Mare,
unde există două necropole32, asemenea ofrande se întâlnesc în fiecare din cele
două necropole. Evidențierea oaselor de animale a fost făcută de cercetările
antropologice solicitate de mine și de aceea nu se face precizarea căror specii
de animale aparțin acestea. În necropola din Gârla Mare, punctul La dune, avem
următoarea situație. În mormântul 10 au fost găsite trei fragmente de oase lungi de
animale, nearse, dar și două fragmente de oase de animal, arse. În mormântul 12
au fost găsite două fragmente de diafize de os lung de animal, arse. În mormântul
13 s-au găsit cinci fragmente de diafize și o epifiză de la oase lungi de animal,
arse. În necropola de la km. fluvial 839+300 nu au fost făcute cercetări sistematice
dar avem, totuși, date în acest sens. În 2005 o grupă de studenți care făceau
practica arheologică în zonă, au scos la lumină un grup de cinci vase, pe care eu
le consider ca făcând parte dintr-un mormânt Žuto Brdo-Gârla Mare. După cum
ne spun autorii, în patru din aceste vase au fost găsite oase de animal33, nearse.
Posibilitatea ca autorii să se fi înșelat în acest sens este destul de mică pentru că în
fotografia care este prezentată, apar oase care depășesc înălțimea vaselor. O altă
urnă34 descoperită de mine în 2013 a avut o soartă mai bună. Materialul osos din
interior a fost trimis la Institutul de Antropologie iar în raportul primit se specifică
faptul că printre oasele umane s-a aflat și un fragment de coastă de animal, nearsă.
30 El Susi Georgeta, op. cit., p. 85-86
31 Berciu D., 1939, p. 106 și Fig. 115; Crăciunescu G., 2011, p. 39
32 Crăciunescu G., 2013, p. 99-114
33 Bărbulescu A. C., Cârstea Angela, 2006, p. 49-54
34 Crăciunescu G., 2013, p. 100
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Situații asemănătoare se întâlnesc și în estul provinciei, în necropola de la Cârna
Grindul Tomii. În mormântul LXXX au fost descoperite: un corn de bou, un os
lung de animal de talie mare, oase de animale nedeterminabile35, toate incinerate.
În mormântul LXXXV au fost găsite câteva fragmente de oase de animal36,
nedeterminabile ca os și specie, dar incinerate. Mormântul XCIX nu avea decât o
vertebră de rumegător37, incinerată și ea. Un fragment de os de cerb, incinerat, a
fost descoperit38 și în mormântul CX.
La Plosca Cabana de metal, a fost descoperit, în mormântul 26, lângă un
castron, oase de animal nearse39. Altă necropolă cercetată în ultimii ani, cea de la
Cârna Ostrovogania, are și aceasta două morminte, 67 și 69, cu ofrande de carne
de la care au rămas oase de porc ce au fost depuse direct pe sol, în groapă40.
Practica depunerii unor ofrande de carne în morminte, este cunoscută și la
vest de Porțile de Fier. Exemplificăm acest lucru prin descoperirea din necropola
de la Liubcova Țiglărie unde, în mormântul 15/1981, a fost descoperit chiar
în urnă un radius de oaie/capră, incinerat . Însă reprezentativă pentru această
practică este necropola de la Dubovac, unde s-au descoperit depuneri de ofrande
din carne, păsări sau anumale mici, în 10 din cele 19 morminte41. La o scară mai
mică, o frecvență mai mare o întâlnim la Crivina unde ofrandele sunt depuse în
toate cele trei morminte cercetate sistematic.
Această practică funerară este cunoscută și în alte culturi. În cazul
necropolei de incineraţie de la Voiteni (judeţul Timiş)42 ce se datează la finele
bronzului târziu/ începutul hallstattului timpuriu din Banat, au fost săpate 24
morminte de incineraţie. În şapte dintre ele s-au găsint ofrande de carne, depuse în
câte un vas ataşat celui conţinând oasele arse ale defunctului. Resturile animaliere
nu au fost trecute prin foc.
Dispunere vest-est a frecvenței descrescânde a procentului de morminte
cu ofrande în morminte, în cadrul culturii Žuto Brdo-Gârla Mare, poate fi asociată
cu direcția de pătrundere a acesteia pe valea Dunării. Ar putea sugera și faptul că
anumite practici funerare sunt încă în schimbare la momentul pătrundeii acestei
culturi către est. La o analiză mai atentă aceată direcție de pătrundere mai poate
fi sesizată și pe baza altor elemente, asupra cărora vom reveni ulterior.
35 Dumitrescu V., 1961, p. 374
36 Ibidem, p. 375
37 Ibidem, p. 376
38 Ibidem, p. 377
39 Șandor-Chicideanu Monica, op. cit., p. 161
40 Ibidem, p. 161
41 Săcărin C., 1993, p. 75-81
42 Șandor-Chicideanu Monica, op. cit., p. 163
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Acest nou mormânt de la Crivina are o importanță aparte prin faptul că,
alături de celelalte două publicate anterior, are anumite semnificații. Acestea se
referă la folosirea repetată a locului rugului de incinerație și practica depunerilor
de ofrande de carne în morminte. Coroborate cu datele existente pentru restul
Olteniei, se pot trage unele concluzii referitoare la momentul pătrunderii acestei
culturi în estul Porților de Fier și faza sa internă de dezvoltare.

Explicația planșelor:
Pl. I

Mormântul nr. 8 de la Crivina

Pl. II

1. Urnă miniaturală
2. Capac de vas – exteriorul

Pl. III 1. Capac de vas – interiorul
2. Castron miniatură
Pl. IV 1. Urn funerară
2. Ceașcă
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Cercetările arheologice preventive în siturile de epocă romană
de la Bumbești Jiu, județul Gorj din anii 2013 și 2014, în
vederea reabilitării DN 66 (E 79).
Gheorghe Calotoiu, Vasile Marinoiu,
Dumitru Hortopan, Adina-Gabriela Cotorogea
Cuvinte cheie: Epoca romană, castru cu zid de piatră,castru de pământ, therme,
monede, fibule, fragmente ceramice, vicus militar, Bumbeşti
Jiu „Gară”, „Vârtop”, cercetare arheologică preventivă,
reabilitare DN 66.
Key words: Roman age, stone wall castrum, earth castrum, therme,coins,
broches, ceramic fragments, military vicus Bumbeşti Jiu „Gară”, „Vârtop”,
preventive archeological research, reabilitation of DN 66.
Abstract
The preventive archeological research from 2013, led by the Gorj County
Museum on the 66 national road (E79), in the roman castrum area – the military
vicus from Bumbești-Jiu „Vârtop” and the military vicus from Bumbești-Jiu
„Gară” – had the main purpose of clearing that area of the archeological load
in order to rehabilitate the national road.
In the military vicus from Bumbești-Jiu „Gară” were identified, due to
the archeological diggings, walls from roman dwellings, a rigola and walls from
a loft.
In these dwellings, were discovered bricks, shingles, tiles, roman ceramic
vessels, broaches, coins (Faustina and Geta), harness pieces, spear tops, buckle
fragments, bolts, etc.
We also discovered ceramic fragments ornated with „the snake” motive,
fragments of amphorae, glass fragments, etc.
The new discovered thermae room, the neighbourning walls and the walls
from the mentioned sites will be preserved and kept „in situ” by the designer and
the constructor.
1. Castrul cu val de pământ și vicusul militar din punctul „Vârtop” și
vicusul militar din punctul „Gară” – campania 2013.
În perioada iunie-septembrie 2013 un colectiv de arheologi de la Muzeul
Județean Gorj format din Gheorghe Calotoiu – responsabil, Dumitru Hortopan și
Adina-Gabriela Cotorogea, au desfășurat cercetări arheologice preventive pe DN
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66 (E 79) în zona castrului cu val de pământ și vicusului militar de la „Vârtop”
Bumbești-Jiu și vicusul militar de la Bumbești-Jiu „Gară”. La cercetările
arheologice preventive de la Bumbești-Jiu a participat de asemenea Ion Cernitoiu
de la Muzeul Județean Gorj.
Reabilitarea DN 66 (E 79) Rovinari – Bumbești Jiu, în perimetrul km
48+900 și 93+500 a reprezentat motivul desfășurării săpăturilor de cercetare
arheologică preventivă de o parte și de alta (4 m) a DN 66 (E 79) în zona sitului
arheologic de epocă romană de la Bumbești Jiu. În acest sens am procedat la
efectuarea de săpături arheologice preventive prin deschiderea a 40 de secțiuni
arheologice cu dimensiuni variabile.
Zona se află situată de o parte și de alta (câte 4 m) a DN 66 (E 79) Târgu
Jiu-Petroșani, pe o terasă a râului Jiu, de la km 89+200 în sud până la km 90+820
în nord.
Rolul cercetării a fost obținerea tuturor informațiilor în urma investigațiilor
arheologice preventive și înregistrarea datelor privind stratigrafia siturilor,
identificarea complexelor și descoperirea de materiale arheologice în urma
săpăturilor efectuate.
În sectorul A (km 90+825 - km 90+730) au fost deschise patru secțiuni:
S.1 cu dimensiunile de 37 x 2 m, S.2=73 x 2 m, S.3=28 x 2 m, S.4=28 x 2 m.
Săpătura a fost realizată manual în toate secțiunile efectuate pe șantierul
arheologic.
Sectorul B cuprinde perimetrul de la sud de podul pe sub care trece pârâul
Vârtop.
În sectorul B (km 90+640 - km 90+440) au fost deschise 4 secțiuni: S.5=32
x 1,8 m (la vest de DN 66) între calea ferată și drumul național; S.6=37 x 2 m; S.7
și S.8, în zona thermelor romane (cercetate anterior în anii 2000 – 2007).
Tot în aceeași zonă spre sud pe partea de est a DN 66 (E79) au mai fost
deschise două secțiuni de control: S.9=10 x 2 m și S.10=35 x 2 m spre podul care
trece peste calea ferată Târgu Jiu-Petroșani.
Sectorul C (km 90+140-89+775 la nord de castrul cu zid de piatră de la
Bumbești-Jiu „Gară”) de la podul de peste calea ferată spre sud pe DN 66 (E 79),
4 m de o parte și de alta a drumului național Tg-Jiu-Petroșani.
Au fost săpate secțiunile S.11/1=66x2 m; S.11/2= 62x2 m; S.12=62x2m;
S.13=15x2 m; S.14=10x2 m; S.15=30x2 m; S.16=25x2 m; S.17=18x2m;
S.18=50x1,80 m; S.19=51x1,80 m; În S.20=55x2,5 m
între C.19 și C.28
s-a descoperit un zid cu o lungime de 8,60 m și o grosime de 0,50 m, paralel cu
DN 66 (E 79); S.21=78x2 m. În C.38 a fost identificat un zid de piatră cu o lățime
de 0,70 m, care se întinde pe direcția est-vest perpendicular pe DN 66 (E 79) pe
o lungime de 0,70 m;
S.22=53x3 m a fost trasată în fața castrului roman pe DN 66 (E 79), pe
partea de est, la 1 m de marginea drumului au fost identificate două ziduri paralele
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perpendiculare pe DN 66 Târgu Jiu-Petroșani.
Zidurile sunt intersectate de o rigolă orientată nord-sud paralelă cu DN 66
(E 79), care se mai pastrează pe o lungime de 36 m și o lățime de 0,60 m.
Zidul din partea de nord are o lungime de 3,45 m și o lățime de 0,60 m iar
cel de sud are o lungime de 3 m și o lățime de 0,60 m.
Zidurile sunt paralele între ele și perpendiculare pe DN 66 (E 79) între
acestea existând o distanță de 3,90 m .
În sectorul D (km 89+720 - km 89+210) situat la sud de castrul de piatră
de la Bumbești-Jiu, pe DN 66 (E 79), având 4 m de o parte și de alta a acestuia,
au fost deschise secțiunile: S.23=45 x 2 m aflată în fața castrului cu zid de piatră,
Bumbești-Jiu „Gară”, zona de vest a DN 66 (E 79); S.24=45 x 2 m; S.25=165 x
2 m au fost trasate spre sud de S.23 unde au fost descoperite sporadic fragmente
ceramice în stratul arheologic.
S.26=138 x 2 m a fost trasată în partea de est a DN 66 (E 79). Între C.8 și
C.9 a fost identificat un zid lung de 2,50 m, perpendicular pe DN 66 (E 79), iar
între C.15 și C.16 un alt zid lung de 2,58 m și lat de 0,60 m.
Între C.59-C.73 a fost descoperit un zid de 13,90 m lungime și 0,70 lățime
de la două încăperi ale unei locuințe romane. Încăperea de la sud are o lungime
a zidului de 7 m și o lațime de 0,70 m. Spre sud, acest zid se unește cu altul lung
de 4,20 m și gros de 0,70 m.
Spre nord, zidul de 13,90 m se unește cu un alt zid, din care se mai păstrează
pe o lungime de 1,10 m și o lățime de 0,70 m. De la acest zid din partea de nord,
5 m spre sud din zidul de 13,90 m pornește spre vest, un alt zid despărțitor, lung
de 1,60 m și gros de 0,70 m.
S.27, S.29, S.30, S.32, S.33, S.35, S.37, S.38, S.39 au fost săpate pe partea
de vest a DN 66 (E 79) la diferențe mici între ele. Stratigrafia acestor secțiuni este
în mare parte aceeași.
În S.27 în C.3 și C.4 m în nivelul arheologic (-0,35/0,40 -0,55/0,60 m) au
apărut fragmente ceramice sporadice. În S.29 avem următoarea stratigrafie:
0-0,25/-0,35 m sol vegetal;
-0,25/0,35 -0,55/0,60 m strat arheologic, cenușiu;
-0,55/0,65 m sol galben, steril din punct de vedere arheologic.
Între C.22 și C.24 au fost depistate în stratul arheologic fragmente ceramice
provenite de la vase (chiupuri, amfore, castroane) și fragmente de cărămizi.
În S.30 între C.12 și C.13 au fost descoperiți la adâncimea de -0,48 m
bolovani de râu dispuși în formă circulară (un bazin) cu dimensiunile de 1x1 m
care se adâncește până -1,10 m, unde au fost depistate fragmente ceramice de la
vase și fragmente de cărămizi.
În S.32, S.33, S.35 au fost descoperite în nivelul arheologic (0,35/0,45
-0,55/0,60 m) fragmente ceramice sporadice, iar în S.28, S.31 și S.34 la est de
DN 66 (E 79) situația a fost similară.
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În S.36 între C.45 și C.56 în nivelul arheologic au fost depistate fragmente
provenite de la vase (castroane, cănițe, chiupuri, amfore), un fragment ceramic ce
are are ca ornament un șarpe. Între C.49 și C.54 pe o suprafață de 4x5 m au fost
descoperite mai multe pietre de râu deranjate la o adâncime de -0,58-0,67 m.
S.40, secțiune de control spre sud, unde nu s-a identificat material
arheologic.
S.37, S.38, S.39 au fost săpate la vest de DN 66 (E 79).
În S.37, S.38 a fost descoperit în nivelul arheologice (-0,35/0,45-0,55/0,65
m) material arheologic puțin, constând în fragmente ceramice (castroane, chiupuri,
amfore).
În S.39 între C.34 și C.38 în nivelul arheologic (-0,35/0,45 -0,55/0,65
m) au fost depistate o piesă de harnașament, o fusaiolă, o mărgea, fragmente
ceramice, fragmente de sticlă, fragmente de cărămizi, țigle, piroane.
Situația stratigrafică a sectorului A, înregistrată pe toate profilele celor
patru secțiuni
este cu mici diferențe aceeași.
La vest și est de DN 66 (E 79) în castrul cu val de pământ de la Vârtop
întâlnim următoarea stratigrafie :
0-0,25/0,35 m strat vegetal ;
-0,25/0,35 -0,55/0,65 m strat arheologic cu puține materiale arheologice,
de culoare cenușie ;
-0,55/0,65 m strat galben, steril din punct de vedere arheologic
În S.2 între C.2 și C.4 a fost sesizată o groapă care se adâncește până la
-1,20 m, unde s-au descoperit cărămizi, fragmente de țigle și de vase (chiupuri,
castroane, amfore).
La est de DN 66 (E 79) în S.1, S.3, S.4 în stratul arheologic la adâncimea
de -0,40/
- 0,55 m a fost surprins, sporadic, material arheologic. În S.4 între
C.14 și C.15 a fost sesizată o groapă care se adâncește pâna la -1,40 m, unde au
fost descoperite cărămizi, țigle și vase fragmentare.
În sectorul B (în zona thermelor romane) pe DN 66 (E 79) au fost dechise
4 secțiuni.
S.5 se află la vest de DN 66 (E 79) unde în stratul arheologic au fost
depistate sporadic fragmente ceramice.
Stratigrafic S.6 se prezintă în felul următor:
0-0,25/0,35 m strat vegetal;
-0,25/0,35 -0,80/1,10 m strat arheologic cu ziduri, pile, ceramică, de
culoare cenușie;
-0,80/1,10 m strat galben, steril arheologic.
În aceeași zonă spre sud pe partea de est a DN 66 (E 79) au mai fost
deschise două secțiuni de control, S.7 și S.8 unde în stratul arheologic (-0,40/0,45
-0,55/0,65 m) au fost găsite fragmente ceramice. Spre podul care trece peste calea
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ferată pe aceeași parte a DN 66 (E 79) au mai fost săpate S.9 și S.10 unde în
stratul arheologic au fost depistate puține fragmente ceramice.
În sectorul C situația stratigrafică se grupează pe profile stratigrafice
apropiate în secțiunile S.11/1 și S.11/2, în stratul arheologic (-0,35/0,45 -0,55/0,65
m) find descoperite fragmente ceramice sporadice.
S.12, S.13,S.14, S.15, S.17 dispuse la est de marginea DN 66 (E 79)
prezintă în general aceeași stratigrafie:
0 -0,25/0,35 m strat vegetal ;
-0,25/0,35 -0,55/0,65 m strat arheologic cu puțin material arheologic, de
culoare cenușie ;
-0,55/0,65 strat galben, steril din punct de vedere arheologic
S.16, S.18, S.20 săpate la vest de DN 66 (E 79). S.16 și S. 18 au stratigrafii
apropiate.
În stratul arheologic (-0,25/0,35 -0,55/0,65 m) au fost descoperite
materiale arheologice (cărămizi și țigle fragmentare, fragmente ceramice de
la vase de uz casnic). În S.18 în C.1 la -0,62 m adâncime a fost descoperită o
monedă de la împărăteasa Faustina, iar între C.5 și C.6 fragmente ceramice de la
amfore, chiupuri, castroane și piroane.
În S.20 între C.2 și C.6 au fost depistate la adâncimea de -0,56 m, două
fibule de bronz, un fragment ceramic cu ornament reprezentând un șarpe, o gresie,
fragmente de sticlă, framente de cărămizi, vase fragmentare, un vârf de săgeată,
piroane, un vârf de suliță.
În C.49 a fost descoperite la adâncimea de -0,58 m o cataramă fragmentară
și un buton din bronz.
Între C.19 și C.28 a fost identificat la adâncimea de -0,25 m un zid de
piatră legat cu pământ paralel cu DN 66 (E 79) lung de 8,60 m și gros de 0,50
m.
Tot în sectorul C au fost săpate S.21 și S.22 la est de marginea DN 66 (E 79) în
vicusul militar de la Bumbești-Jiu - „Gară”.
În S.21, în C.38 a fost identificat un zid de piatră cu o grosime de 0,70 m
și o lungime de 0,70 m. A fost descoperit la -0,35 m adâncime, fiind în direcționat
est-vest.
Între C.40-C.43 în nivelul arheologic (-0,35/0,45 -0,55/0,65 m) au fost
depistate fragmente ceramice provenite de la olane, cărămizi, țigle și vase
(castroane, chiupuri, amfoare etc.).
S.22 a fost trasată în fața castrului cu zid de piatră în partea de est a DN 66
(E 79) În C.9 a fost identificat un zid de piatră legat cu pământ direcționat est-vest
pe o lungime de 3,45 m, cu o lățime de 0,60 m și înălțimea de 0,25 m. La 4 m sud
de acesta a fost descoperit un alt zid paralel cu primul și perpendicular pe DN 66
(E 79), lung de 3 m și lat de 0,70 , cu o înălțime de 0,50 m..
Între primul zid și al doilea este o distanță de 3,90 m.
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Aceste două ziduri sunt intersectate de o rigolă nord-sud lungă de 36 m și
lată de 0,60 m, aflată la o adâncime de 0,60 m.
În afara zidurilor și în interiorul lor au fost depistate în stratul arhelogic
(-0,45/0,50 -0,80/1,10 m) multe fragmente din ceramică: cărămizi, țigle, olane,
vase; piroane, fragmente de sticlă.
În interiorul locuinței la 0,15 m nord de zidul de sud și -0,58 m adâncime
s-a descoperit un opaiț cu ștampila „ARMENI” și o fibulă de bronz.
Situația stratigrafică a sectorului D cuprinde secțiunile S.23, S.24, S.25,
efectuate de o parte și de alta a DN 66 (E 79) care se prezintă astfel:
0-0,25/0,35 m strat vegetal
-0,25/0,35 -0,55/0,65 m strat arheologic de culoare cenușie
-0,55/0,65 m sol galben steril arheologic
S.26 are dimensiunile 138 x 2 m.
Stratigrafia secțiunii 26:
0 -0,25/0,35 m sol vegetal;
-0,25/0,35 -1,10/1,20 m nivel arheologic cenușiu;
-1,10/1,20 m sol galben, steril arheologic.
Între C.8 și C.9 a fost identificat un zid din piatră de râu legat cu pământ
cu o lungime de 2,50 m și o grosime de 0,60 m orientat est-vest, perpendicular pe
DN 66 (E 79), iar între C.15 și C.16 un alt zid lung de 2,58 m și lat de 0,60 m.
Între ziduri în nivelul arheologic a fost evidențiată multă zgură de cupru,
fragmente de țigle, cărămizi, de vase de uz casnic și sticlă.
Putem considera că între C.9 și C.16 a fost un atelier de prelucrat bronzul
în epoca romană. De-a lungul S.26 în nivelul arheologic apare material arheologic
(vase fragmentare, fragmente de cărămizi și țigle).
Între C.59 și C.73 a fost descoperit un zid din piatră de râu legat cu pământ,
lung de 13,9 m și lat de 0,70 m cu o înălțime de 0,73 m de la două încăperi
romane. Încăperea de la sud are o lungime a zidului de 7 m și o grosime de 0,70
m, din nord spre sud pe DN 66 (E 79). Spre sud acest zid se unește cu altul lung
de 4,20 m și gros de 0,70 m pornind spre est. Spre nord zidul de 7 m se unește
cu alt zid din care se păstrează 1,10 m lungime, având o lățime de 0,70 m. De la
acest zid din partea de nord 5 m spre sud din zidul de 13, 9 m pornește un alt zid
despărțitor spre est, lung de 1,60 m și gros de 0,70 m.
În aceste două încăperi s-au descoperit: două monede, una aparține
împăratului Geta (la adâncimea de -0,88 m lângă zidul de sud) iar cealaltă
este ilizibilă, o piesă de harnașament, fragmente ceramice de la vase romane,
fragmente de cărămidă și țiglă, piroane, fragmente de sticlă.
S.27, S.29, S.30, S.32, S.33, S.35, S.37, S.38, S.39 au fost săpate pe partea
de vest a DN 66 (E 79).. Stratigrafia acestor secțiuni este în mare parte aceeași.
În S.27 în C.3 și C.4 m în nivelul arheologic (0,35/0,40-0,55/0,60) au
apărut puține fragmente ceramice. În S.29 avem următoarea stratigrafie:
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0 -0,25/0,35 m sol vegetal ;
-0,25/0,35 -0,55/0,70 m strat arheologic, cenușiu;
-0,55/0,70 m sol galben, steril din punct de vedere arheologic.
În S.29 între C.22 și C.24 au fost depistate în nivelul arheologic fragmente
ceramice provenite de la vase (chiupuri, amfore, castroane) și fragmente de
cărămizi.
În S.30 între C.12 și C.13 au fost descoperiți la adâncimea de -0,45 m
bolovani de râu zidiți dispuși în formă circulară (un bazin) cu dimensiunea
deschiderii de 1x1 m care se adâncește până -1,10 m, unde au fost depistate
fragmente ceramice de la vase și fragmente de cărămizi.
În S.32, S.33, S.35 au fost sesizate în nivelul arheologic (0,40/0,45
-0,55/0,65 m) fragmente ceramice sporadice, iar în S.28, S.31 și S.34 la est (4 m)
de DN 66 (E 79) situația este similară.
În S.36 între C.45 și C.56 în stratul arheologic au fost depistate fragmente
ceramice provenite de la vase (castroane, cănițe, chiupuri, amfore, capace),
un fragment ceramic ornamentat cu motivul șarpelui. Între C.49 și C.54 pe o
suprafață de 4x5 m au fost descoperite mai multe pietre deranjate la o adâncime
de -0,58 -0,67 m.
S.40 este o secțiune de control trasată în zona de sud a vicusului militar
unde nu s-a identificat material arheologic.
S.37, S.38, S.39 au fost săpate pe marginea de vest a DN 66 (E 79).
În S.37, S.38 a fost descoperit în nivelul arheologice (-0,35/0,40 -0,55/0,60
m) material arheologic sporadic.
În S.39 între C.34 și C.38 în nivelul arheologic (-0,35/0,45 -0,55/0,65
m) au fost descoperite: o piesă de harnașament din bronz, o fusaiolă, o mărgea,
fragmente ceramice, piroane, fragmente de sticlă.
În sectorul B pe partea de est a DN 66 (E 79) a fost reliefate thermele
romane, cercetate cu ani în urmă de V. Marinoiu, D. Hortopan, Gh. Calotoiu, M.
Mărgineanu și O. Bratu.
În 2013 prin cercetările arheologice preventive efectuate în sectorul B, de
fapt am reliefat zona de vest a termelor pentru a le proteja, spre a nu fi afectate de
lucrările de reabilitare a drumului național DN 66 (E 79) și pentru a fi restaurate
într-un viitor apropiat.
În sectorul C (la nord de castrul cu zid de piatră de la Bumbești-Jiu „Gară”
pe DN 66 (E 79) în S.20 între C.19 și C.28 a fost identificat un zid din piatră legat
cu pământ pe o lungime de 8,60 m, o grosime de 0,50 m și o înălțime de 0,40 m,
zid găsit într-o stare precară de conservare care este paralel cu drumul național.
Între C.2 și C.6 au fost depistate la adâncimea de -0,48 -0,66 m, o monedă
de la împărăteasa Faustina, 2 fibule de bronz, un fragment ceramic cu decor
aplicat ce reprezintă un șarpe, o gresie, fragmente de sticlă, de cărămizi, vase
(chiupuri, amfore, castroane, cănițe, capace etc.).
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În C.49 a fost descoperită la adâncimea de -0,58 m o cataramă fragmentară,
un buton din bronz și fragmente ceramice.
În S.21 în C.38 a fost depistat un zid de piatră legat cu pământ cu o
grosime de 0,70 m și o lungime de 0,70 m.
În S.22 trasată în fața castrului cu zid de piatră pe partea de est a DN 66 (E
79) la 1 m de marginea drumului au fost identificate două ziduri de piatră legate
cu pământ, care sunt perpendiculare pe drumul național.
Zidul din partea de nord are o lungime de 3,45 m, lățimea de 0,60 m și
o înălțime de 0,30 m, iar cel de sud este lung de 3 m și lat de 0,60 m, având o
înălțime de 0,53 m. Între primul zid și al doilea este o distanță de 3,95 m.
Aceste două ziduri sunt intersectate de o rigolă orientată nord-sud,
păstrată pe o lungime de 36 m și lată de 0,60 m, paralelă cu DN 66 (E 79).
În interiorul încăperii de sud au fost descoperite o fibulă de bronz, un opaiț cu
ștampila „ARMENI” și multe fragmente ceramice de la cărămizi, țigle, olane,
vase de uz casnic.
În nivelul arheologic al secțiunii s-au descoperit multe fragmente ceramic
de vase, cărămizi, țigle, olane, piroane, fragmente de sticlă.
În sectorul D a fost trasată S.26 la est de DN 66 între C.8 și C.9 a fost
depistat un zid din piatră de râu legat cu pământ cu o lungime de 2,50 m și o
grosime de 0,60 m direcționat est-vest perpendicular pe DN 66 (E 79), iar între
C.15 și C.16 un alt zid lung de piatră legat cu pământ, de 2,58 m și lat de 0,60
m.
Între C.59 și C.73 a fost identificat un zid orientat nord-sud, lung de 13,90
m, lat de 0,70 m, cu o înălțime de 0,73 m, făcut din bolovani mari de râu, legați
cu mortar.
Acest zid la nord se unește cu altul lung de 1,30 m cu o lățime de 0,70 m
și o înălțime cuprinsă între 0,25-0,30 m.
La sud zidul de 13,90 m se unește cu un altul orientat est-vest, lung de
4,20 m și gros de 0,70 m, având o înălțime de 0,50 m. Zidul intermediar care
formează cele două încăperi are lungimea de 2,30 m, grosimea de 0,60 m și
înălțimea de 0,35 m fiind tot din pietre mari de râu legate cu pământ.
În cele două încăperi a fost descoperit un bogat material arheologic: două
monede, una aparține împăratului Geta (găsit la adâncimea de -0,88 m la 0,15 m
de zidul sudic) și a doua monedă este ilizibilă; o piesă de harnașament, fragmente
ceramice (cărămizi, țigle, olane, castroane, chiupuri, amfore, capace), o seceră
fragmentară, piroane, fragmente de sticlă.
În S.30, între C.12 și C.13 au fost depistate la adâncimea de -0,45 m
pietre de râu dispuse în formă circulară (un bazin) cu dimensiunile de 1x1 m care
se adâncește până la -1,10 m, unde au fost găsite fragmente ceramice de la vase
(chiupuri, amfore, cănițe) și fragmente de cărămizi și țigle.
În S.36 în partea de est a DN 66 (E 79) între C.45 și C.56 în nivelul
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arheologic (-0,40/0,45-0,60/0,68 m) au fost identificate fragmente ceramice
provenite de la vase de uz comun, un fragment ceramic cu ornament aplicat sub
forma unui șarpe. Între C.49 și C.54 pe o suprafață de 4x5 m au fost descoperite
mai multe pietre deranjate.
În S.39 între C.34 și C.38 în nivelul arheologic (-0,35/0,45 -0,55/0,65) au
fost depistate o piesă de harnașament, o fusaiolă, o mărgea, fragmente ceramice,
piroane, fragmente de sticlă.
Săpăturile arheologice preventive desfășurate în localitatea BumbeștiJiu, situl Bumbești-Jiu „Vârtop” (castru cu val de pământ și vicusul militar)
identificat cu cod RAN 79317.02 și situl Bumbești-Jiu „Gară” (vicusul militar),
identificat cu cod RAN 79317.01, desfășurate în perioada iunie-septembrie 2013
au avut ca obiectiv cercetarea sectoarelor care intră în proiectul de reabilitare a
DN 66 km 89+200 - km 90+880 est-vest 4 m a drumului național, care trece prin
siturile arheologice.
În acest sens s-au efectuat cercetări arheologice preventive în sectorul A,
care cuprinde castrul cu val de pământ de la Bumbești-Jiu „Vârtop” sectorul B în
perimetrul vicusului militar (termele romane) și a spațiului către podul care trece
peste calea ferată; sectorul C cuprinde zona vicusului militar de la Bumbești Jiu
„Gară”la nord de castrul cu zid de piatră și sectorul D în perimetrul de la sud de
castrul cu zid de piatră în vicusul militar de la Bumbești Jiu „Gară” pe DN 66 de
o parte și alta a DN 66 (E 79).
Rezultatele cercetărilor arheologice preventive au constat în descoperirea
unor complexe arheologice (a unor elemente de construcție) pe acest tronson
de peste 1,620 km, de o parte și de alta a DN 66 (E 79) de la km 89+200 la km
90+820 pe o lăţime de 4 metri de fiecare parte.
Au fost reliefate construcțiile de la terme, investigate în anii anteriori.
Proiectantul și constructorul vor elabora măsuri concrete de protejare și
conservare a vestigiilor arheologice descoperite.
În sectoarele B, C și D la Bumbești-Jiu „Vârtop” și „Gară” pe DN 66
(E 79) au fost identificate elemente de construcție (ziduri de la therme și de la
locuințe) care vor fi protejate, conservate și restaurate în vederea punerii lor în
valoare.
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2. Vicusul militar din punctul „Gară” - campania 2014.
Castrul cu zid de piatră și vicusul militar roman de la Bumbeşti Jiu,
punctul „Gară” , se află situat la cca 2,5 km sud de orașul Bumbeşti Jiu și cca
800 m est de râul Jiu . Situl arheologic este amplasat pe un platou, la cca 10
m înălţime faţă de albia râului, având următoarele coordonate: 45° 09 ’ 04.19″
latitudine nordică, 23° 22 ‘ 15.68″ longitudine estică și altitudinea de 281 m de
la nivelul mării (limita sudică) și 45° 09 ‘ 31.51″ latitudine nordică, 23° 22 ‘
30.30″
Primele cercetări arheologice în acest sit au avut loc începând cu sfârşitul
secolului al XIX – lea (Grigore Tocilescu și Pamfil Polonic), apoi de la jumătatea
secolului al XX-lea, până la începutul celui de al XXI-lea (Grigore Florescu,
Exspectatus Bujor, Cristian Vlădescu, Vasile Marinoiu).
Actualele cercetări arheologice preventive (desfăşurate în perioada 18 25 august 2014), au fost realizate de arheologii Calotoiu Gheorghe și Marinoiu
Vasile, ele fiind determinate de reabilitarea DN 66, Rovinari - Bumbești Jiu –
Petroșani, dar mai ales de lucrările din zona sitului arheologic de la Bumbești Jiu,
punctul „Gară”. Proiectul vizează zona vicusului militar roman de la limita de
sud şi până la drumul de acces în castrul roman prin porta praetoria. Lucrările au
avut ca scop degajarea acostamentului de pe latura vestică a D.N. 66, din această
zonă (pe o lungime de 530 m, o lățime de 1 m și adâncimea de 1,67 m), în vederea
amenajării unei rigole din beton, pentru scurgerea apelor pluviale.
Ca urmare a acestui fapt s-au desfășurat cercetări arheologice preventive în
urma decapării acostamentului DN 66 între km 89,190 și km 89,720.
Secțiunea SI/2014, trasată în imediata apropiere a drumului, are dimensiunile
de 530 x 1 m și o adâncime de 1,67 m. Cercetarea arheologică preventivă a
urmărit următoarele obiective:
- Determinarea prezenței sau absenței materialelor arheologice, a unor
eventuale structuri de complexe (fundații de imobile) de epocă romană, a
artefactelor etc.
- În cazul descoperirii unor vestigii arheologice se va urmări distribuţia
spaţială a acestora, stratigrafia zonei, caracterul și starea de conservare.
- Evaluarea riscurilor pentru patrimoniul cultural din zonă în relaţie cu
implementarea proiectului de construire a rigolei.
Corelând toate informaţiile şi ţinând seama de poziţia secţiunii trasate,
considerăm că acest acostament al DN 66 Târgu Jiu – Petroşani, a fost realizat
în urmă cu mai mult de 50 de ani (când s-a modernizat şoseaua respectivă cu
un strat de beton), iar unele materiale arheologice ar fi putut fi antrenate în
această umplutură din materialul taluzat din vicusul militar roman din imediata
apropiere.
Cercetările arheologice preventive au confirmat această presupunere, astfel
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că de-a lungul secţiunii, în peretele vestic al acesteia, au fost identificate câteva
fragmente ceramice de factură romană din sec. II – III d. Hr., toate passim, fără
a fi descoperite în complexe arheologice. De altfel, aceste câteva fragmente
ceramice, provin atât de la vase de uz comun , cât și de la două fragmente de
materiale de construcţii (cărămizi, ţigle şi olane).
Fragmentele ceramice (relativ reduse ca număr), s-au descoperit în peretele
vestic al secţiunii, în dreptul km 89 +245, 89 +325, 89 +360, 89 + 400, 89 + 420,
89 + 540 şi 89 + 620.
Din punct de vedere stratigrafic situaţia se prezintă astfel : Între km 89 +
190 și 89 + 215 - de la 0 la 0,10/0,15 m, strat vegetal; de la 0,10/0,15 la 0,25/0,35
m strat de pietriș; de la 0,25/0,35 m la 1,05/1,15 m strat de pământ galben, iar de
la 1,05/1,15 m la 1,67 m strat de pietriș:
- Între km 89 + 215 și 89 + 300 avem de la 0 la 0,20/0,30 m strat vegetal,
de la 0,20/0,30 m la 0,45/0,50 m strat de pietriş, iar de la 0,45/0,50 m la 1,67 m
strat de pământ negru:
- Între km 89 + 300 și km 89 + 310 avem de la 0 la 15 cm strat vegetal, de
la 15 cm la 40 cm strat de pietriş, de la 40 cm la 135 cm strat de pământ, iar de
la 135 cm la 167 cm strat de pietriş:
- Între km 89 + 310 și 89 + 450 avem de la 0 la 0,10/0,20 m strat vegetal,
de la 0,10/0,20 m la 0,30/0,40 m strat de pietriș, de la 0,30/0,40 m la 1,45/1,55
m strat de pământ, iar de la 1,45/1,55 la 1,67 m strat de pietriş:
- Între km 89 + 450 și 89 + 510 avem de la 0 la 0,15/0,25 m strat vegetal,
de la 0,15/0,25 m la 0,30/0,40 m strat de pietriş, iar de la 0,30/0,40 m la 1,67 m
strat de pământ:
- Între km 89 + 510 și 89 +,520 avem de la 0 la 0,15/0,25 m strat vegetal,
de la 0,15/0,25 m la 0,40/0,50 m strat de pietriş, de la 0,40/0,50 m la 1,45/1,55
m strat de pământ, iar de la 1,45/1,55 m la 1,67 m strat de pietriș:
- Între km 89 + 520 și 89 + 710 avem de la 0 la 0,15/0,20 m strat vegetal,
de la 0,15/0,20 m la 0,35/0,45 m strat de pietriş, iar de la 0,35/0,45 m la 1,67 m
strat de pământ:
- Între km 89 + 710 și 89 + 720 avem de la 0 la 0,10/0,20 m strat vegetal,
de la 0,10/0,20 m la 0,50/0,60 m strat de pietriș, de la 0,50/0,60 m la 1,35/1,45
m strat de pământ, iar de la 1,35/1,45 m la 1,67 m strat de pietriş.
În concluzie,faptul că nu s-au descoperit complexe arheologice sau
substructuri de locuinţe în secţiunea respectivă (demonstrat şi de planul
stratigrafic și fotografiile pe care le-am anexat raportului), ne îndreptăţesc să
recomandăm eliberarea terenului de sarcină arheologică în vederea realizării
investiţiei respective, în coordonatele STEREO 70:
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Notă asupra cercetărilor arheologice de la Proieni
Ion Tuţulescu, Carol Terteci, Claudiu Aurel Tulugea1

Summary: Note on the archaeological research from Proieni. This paper
presents the first archaeological excavations from the church dedicated to “All
Saints” from Proieni made in March-April 2014. The research has provided new
information related to the location of the present church on an old cemetery that
belonged to the old wooden church where it is supposed that the marriage between
Mihai Viteazu and Mrs. Stanca took place, according to the legend.
Keywords: preventive archaeological researches, church, graves.
Date privind biserica
Biserica cu hramul “Toţi Sfinţii” se află în localitatea Proieni, în oraşul
Brezoi, judeţul Vâlcea. Actualul lăcaş datează din anul 1798, sub forma unui
corp de clădire zidită pe locul fostei biserici din lemn. Este ctitoria lui Constantin
Davidescu din Râmnic (Constantin David Râmniceanu).
Biserica a fost construită pe bucăţi. Când a fost ridicată, a avut doar pronaos,
naos şi altar, fără pridvor, care a fost adăugat după anul 1700, după domnia lui
Constantin Brâncoveanu, fiind realizat în stil brâncovenesc.
În a doua jumătate a sec. al XVIII-lea satul Proieni era sat component al
comunei Călineşti, parte din plaiul Loviştea, judeţul Argeş, ceea ce explică
însemnarea de pe jeţul episcopal: 1795. Întâiol Iosif arhiepiscop Argeş2.
Pictura murală aparţine zugravilor Ioan din Ocnele Mari, Nicolae Diaconu
şi ucenicului Radu – 1801-1802, conform unei inscripţii din naos, pe peretele de
vest, deasupra intrării din pronaos: 7310; fiind zograf, Ioan ot Ocn(ă), Nicolae
diacon, Radu uce(nic)3.
Amvonul ar fi fost făcut în anul 1817, de către părintele Macarie monarhul şi
Iamandi din Râmnic, şi zugrăvit pe cheltuiala lui Nicolae Oprea şi Pătru Popescu
în anul 1875, conform unei inscripţii (pisania bisericii) publicate de prof. T. G.
Bulat, în 1923: Iară advonu s-au făcut de părintele Macarie monah şi de Iamandi
ot. Râmnicu leat 1817, iară de zugrăvitu advonului au plătit D-lui Nicolae Oprea
Pătru Popescu Călin pentru tot materialul leat 18754. Biserica a mai suferit o
1 Arheologi Muzeul Judeţean “Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, e-mail: iontutulescu@yahoo.
com; terteci.carol@gmail.com; claudiutulugea@yahoo.com.

2 Popescu-Cilieni 1941, p. 25.
3 Bălan 2005.
4 Bulat 1923.
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modificare a acoperişului în anul 1936, când turnul clopotniţei a fost mutat de pe
acoperiş în curte. O imagine de dinaintea acestei modificări este dată de Victor
Brătulescu într-un studiu publicat în 1934, în Buletinul Comisiunii Monumentelor
Istorice (Fig.1/1)5.
Mai este menţionat un clopot al sfântului lăcaş, de provenienţă săsească, cu
textul: Me fecit Iakob Inugrauer anno 17256.
Bibliografia de specialitate este destul de săracă în informaţii, ea nefăcând
decât să repete informaţiile de mai sus, referitoare la pisanii, pomelnic şi inscripţii,
doar o legendă din popor amintind de posibila căsătorie a lui Mihai Viteazul în
biserica din Proieni. Admiţând această legendă ca fiind adevărată, tot nu se poate
lega acest eveniment de actualul monument deoarece vechea biserică de lemn nu
are suficiente elemente de localizare pe locul actualei biserici de zid. Doar dacă
la ea face referire, în 1930, I. L. Atanasescu care, pe o veche vatră de sat, la 20 m
lângă ea, surprindea urmele unei alte biserici. În contradicţie, bătrânii din Proieni
spun că vechea biserică ar fi fost în altă parte7.
Cercetarea arheologică
În vederea cercetării arheologice au fost trasate 17 secţiuni şi patru casete
(Fig. 2/2): S.I: 13,28 x 0,90 m; S.II: 13,50 x 0,90 m; S.III: 2 x 0,90 m; S.IV:
2,10 x 0,90 m; S.V: 14,70 x 3,50 m; S.VI: 2,85 x 1,20 m; S.VII: 1,80 x 0,90 m;
S.VIII: 2,70 x 0,90 m; S.IX: 5,70 x 0,90 m; S.X: 2,90 x 1,20 m; S.XI: 2,50 x 0,90
m; S.XII: 2,90 x 1 m; S.XIII: 2,70 x 1,20 m; S.XIV: 2 x 1, 20 m; S.XV: 3,40
x 0,90 m; S.XVI: 2,20 x 0,80 m; S.XVII: 4, 85 x 0,90 m; C.1: 1,50 x 1 m; C.2:
1,50 x 1 m; C.3: 1,50 x 1 m; C.4: 1,50 x 1 m.
Descrierea secţiunilor
Având în vedere numărul mare de secţiuni deschise, vom face referire doar la
acelea care ne-au furnizat informaţii şi descoperiri arheologice relevante.
S.I: 13,28 x 0,90 m. Secţiunea a fost trasată pe latura de nord a bisericii
(pridvor, pronaos, naos). Situaţia arheologică a fost deranjată de lucrările de dren
efectuate, după opinia preotului Daniel Şerban, în 2007, lucrări care s-au întins
şi pe latura de est din imediata apropiere a altarului. Drenul a fost construit din
dorinţa de a stopa pătrunderii umezelii în sfântul locaş şi este format din plăci de
ciment cu dimensiuni de 1,10 x 0,70 x 0,4 m (Fig. 2/1).
Biserica avea trotuar din piatră realizat în perioada anilor ‘40 ai secolului
trecut (1936 după preot) (Fig. 2/1).
Fundaţia sfântului lăcaş atestată în S.I este de - 0,80 m. Tehnica de construcţie
a fundaţiei constă în aruncarea în groapă a pietrelor de munte şi de râu prinse cu
var şi nisip. În partea superioară se poate observa un rând de cărămizi fragmentare,
5 Brătulescu 1934.
6 Bulat 1923.
7 apud Opriş 1923, p. 410-411.
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urmate de un altul din piatră de râu.
Menţionăm că fundaţia pridvorului este mai ridicată în raport cu cea a
bisericii, adâncimea surprinsă fiind de -0,60 m. Pentru a acorda stabilitate
elevaţiei, meşterii care au ridicat pridvorul au amplasat în partea superioară a
fundaţiei un rând de cărămizi cu dimensiunile de 5,5 x 13 x 13 cm.
Stratigrafie S.I:
- 0,00–0,15/0,25 m, trotuar din piatră de râu;
- 0,15/0,25–0,35 m, nisip;
- 0,35–1,20 m, pietriş.
S.II: 13,50 x 0,90 m. Trasată pe latura de sud, suprinde ca şi în cazul lui S.I:
pridvorul, pronaosul şi naosul. În dreptul pronaosului există un contrafort care,
cel mai probabil, a fost construit în aceeaşi perioadă cu pridvorul. Pe elevaţie,
contrafortul are următoarele dimensiuni: 0,65 x 0,97 x 0,56 m, înălţimea surpinsă
fiind de 1,10 m. Fundaţia surprinsă în cercetarea arheologică este de 0,50 m,
tehnica de construcţie constând din piatră de râu, piatră de munte şi cărămizi
fragmentare prinse cu var şi nisip. Ca şi în cazul celorlalte secţiuni (ne referim la
cele din afara bisericii, mai puţin S.V) a fost sesizat trotuarul din piatră care are o
lăţime de 0,80-0,90 m fiind descoperit până în dreptul mormintelor de pe latura de
sud a cimitirului. Cel mai probabil, trotuarul a fost mult mai lat iar dimensiunile
actuale se datorează mormintelor amplasate în imediata apropiere a bisericii.
Descriere fundaţie latura de sud (pronaos, naos):
- 0,00–0,15 m, 2 rânduri de cărămizi prinse cu var şi nisip;
- 0,15–1,10 m, fragmente de cărămidă, pietre de râu şi de munte aruncate în
groapă şi prinse cu var şi nisip.
Stratigrafie S. II, taluz de sud:
- 0,00–0,20 m, trotuar, piatră;
- 0,20–0, 30/0,35 m, nisip;
- 0,30/0,35–1,30 m, pietriş.
S.III: 2 x 0,90 m.Noua secţiune a fost trasată în faţa altarului. La adâncimea
de - 0,65 m faţă de nivelul actual de călcare a fost descoperit un mormânt notat
de noi M.1.
Şi aici a fost identificat trotuarul din piatră de râu, o partea a acestuia fiind
îndepărtată de lucrările pentru dren.
Descriere fundaţie:
- 0,00–0,10 m, 2 rânduri de cărămizi prinse cu var şi nisip;
- 0,10–0, 85 m, fragmente de cărămidă, pietre de râu şi de munte aruncate în
groapă şi prinse cu var şi nisip.
Stratigrafic, după trotuarul de piatră care avea 10-18 cm grosime, a fost
descoperit un nivel de nisip de 10 cm, amplasat pentru a da stabilitate pietrelor,
iar până la adâncimea de -1,30 m pietriş.
Referitor la elevaţie, aceasta se retrage cu 10 cm în zona de sud şi treptat
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dispare către nord.
S.V (Fig.2/3): 14,70 x 3,50 m. A fost trasată la 7 m nord de biserică pe spaţiul
destinat construcţiei “Anexă D+P+M”. Secţiunea a pătruns în zona actuală a
cimitirului cu 3,50 m, la care se adaugă încă 0,20 m, gardul actual.
Au fost descoperite 5 morminte (M.2-6) şi o structură de piatră pe care noi o
considerăm urma fostului zid al cimitirului. Complexul din piatră a fost depistat
la 11,25 m nord de altarul bisericii şi la 4 m nord faţă de profilul de sud al S.V.
Zidul a fost descoperit la adâncimea de -0,40 m şi în dreptul actualui cavou al
familiei Teodorov. Lat de 0,80 m, a fost construit din pietre de dimensiuni mari
şi mijlocii fară a fi folosit un liant. Pietrele de mari dimensiuni aveau 0,50 x 0,50
x0,12 m sau chiar 0,70 x 0,50 x 0,20 m.
Menţionăm că în zona în S.V terenul este în pantă, diferenţa de nivel dintre
nord şi sud fiind de 1,80 m.
S.IX: 5,70 x 0,90 m, a fost trasată pe latura de vest a bisericii, în faţa
pridvorului. Ca şi în cazul S.I şi S.II, S.IX a fost împărţită în două secţiuni mici
notate: S.IXa – latura de sud-est a pridvorului şi S. IXb – latura de nord-est a
pridvorului.
S.IXa. Trotuarul, pe toată lungimea S.IX, are o lăţime de 1,30 m, pe o distanţă
de 0,40 m acesta intrând în pridvor. În imediata apropiere a intrării în biserică,
peste trotuar a fost adăugată o şapă de ciment cu o grosime de 8 cm şi o lăţime
de 0,80 m. Scara din faţa pridvorului, formată din două trepte (T.1 – L=1,25 m;
l=0,40 m; gr.=0,0 5 m/ T.2 – L=1,10 m; l=0,35 m, gr. =0,00 7 m), a fost amplasată
peste şapa de ciment.
Stratigrafie S.IXa, taluz de vest:
- 0,00– 0, 008, şapă ciment;
- 0,008–0,18 m, trotuar piatră;
- 0,18–0,30 m, nisip;
- 0,30–1,20 m, pietriş.
Adâncimea fundaţiei pridvorului este de 0,60 m, tehnica de construcţie fiind
formată din piatră de râu, piatră de munte, fragmente de cărămizi prinse cu var şi
nisip, aruncate în groapă.
S.IXb. La 1 m sud în raport cu latura de nord a pridvorului, încastrată în
zidul acestuia, se află o cruce de piatră cu o înălţime de 1 m, având deschiderea
la braţe de 0,58 m. Grosimea acesteia este de 15 cm, având o ieşire din zid de 3
cm. Textul este ilizibil, deci greu de descifrat.
La adâncimea de 0,60 m şi la 0,80 m nord faţă de scară a fost identificat
complexul M.7-8. M.7 este mormânt secundar, compus din fragmente de craniu
şi fragmente de membre, descoperit în dreptul braţului stâng al M.8, care este
mormânt de copil (fetiţă?).
S.XII: 2,90 x 1 m. Trasată paralel cu intrarea în pronaos, secţiunea a dus la
descoperirea fostei intrări a bisericii înainte de construcţia pridvorului. Astfel, pe

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

179
o lungime de 1,50 m şi pe o lăţime de 0,50 m au fost descoperite lespezi din piatră
(0,70 x 0,40 x 0,04 m) amplasate direct pe sol.
În profilul de vest al secţiunii au fost identificate fragmente de dimensiuni
reduse de la un craniu de copil, notat de noi M.10, mormântul fiind distrus cel
mai probabil odată cu depunerea lui M.11.
S.XIII: 2,70 x 1,20 m. Noua secţiune a fost trasată paralel cu latura de sud din
interiorul pridvorului. În cadrul acestei secţiuni a fost cercetat un nou mormânt
numerotat M.9.
S.XIV: 2 x 1,20 m, a fost trasată în zona de nord a pridvorului (interior), în
dreptul scării de acces către acoperiş. În zona destinată S.XIV a fost identificat
un nou mormânt notat M.11.
Morminte
M.1 (Fig.3/1, Fig.4/1) (46 x 25 cm) a fost surprins în S.III, la 2 m nord faţă
de taluzul de sud al secţiunii. Mormântul reprezintă o depundere de fragmente
umane (cel mai probabil de la mai mulţi indivizi), depunerea fiind realizată în
perioada realizării drenului, moment în care au fost deranjate mai multe morminte
de pe latura de nord a bisericii.
M.2 a fost descoperit la 1,40 m nord de taluzul de sud al S.V şi la adâncimea
de -0,60 m. Orientat est-vest, M.2 a fost surprins pe o lungime de 1,35 m în
interiorul secţiunii, capul şi o mare parte a toracelui fiind în taluzul de est (partea
superioară).
Cutia toracică: nu este simetrică, coastele din dreapta sunt în afara coloanei
vertebrate, cele din stânga au fost puţin conservate, nu s-a păstrat volumul cutiei
toracice, coastele fiind aplatizate.
Mâinile: aduse spre piept.
Bazinul: larg deschis, cele trei părţi componente dislocate. Epifizele femurelor
au rămas în lăcaşele lor din bazin.
Picioarele: sunt întinse, falangele nefiind identificate.
M.2 are o înclinaţie spre sud, partea dreaptă a corpului fiind mai ridicată
în raport cu cea stângă. Înclinaţia scheletului se datorează faptului că partea
inferioară a gropii nu a fost săpată drept, prilej cu care corpul s-a deplasat spre
stânga, în timp.
Lăţimea gropii a putut fi stabilită după o peliculă de nisip (de 10 cm grosime)
având deschiderea de 0,80 m. Aflându-ne în zonă de munte, umiditatea, fiind
ridicată, a permis păstrarea de urme ale coşciugului, acesta fiind realizat din lemn
de brad cu o grosime păstrată de 2 cm.
M.3 a fost surprins pe întreaga sa lungime (1,50 m), fiind descoperit la 0,60
m sud faţă de M.2, în S.V. La 0,20 m est de M.3 a fost descoperită o piesă de fier
de forma literei U, prevăzută cu trei nituri.
Craniu: căzut spre stânga, gura larg deschisă.
Cutia toracică: nu este simetrică, coastele nu sunt prezente din cauza slabei
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conservări, nu s-a păstrat volumul cutiei toracice.
Mâinile: aduse spre piept.
Bazinul: larg deschis, cele trei părţi componente dislocate. Epifizele femurelor
au rămas în lăcaşele lor din bazin.
Picioarele: întinse, falangele nefiind identificate.
Pe latura de sud s-a păstrat cosciugul ca şi în cazul lui M.2. Scândurile
realizate din lemn de brad aveau o grosime de 2 cm.
M.4, mormânt secundar surprins în taluzul de est al S.V, în partea stângă a
M.3.
M.5 este cel mai nordic mormânt din S.V, descoperit la 2,20 m nord de
complexul de pietre sesizat aici. M.5 a fost surprins la adâncimea de -1,20 m. Ca
şi în cazul lui M.2, noul mormânt a putut fi cercetat doar parţial. Menţionăm că
partea superioară a rămas în profilul de est al S.V.
Bazinul: larg deschis, cele trei părţi componente dislocate. Epifizele femurelor
au rămas în lăcaşele lor din din bazin.
Picioarele: întinse, falangele nefiind identificate, partea inferioară a piciorului
drept fiind slab conservată. Ca şi în cazul lui M.2 şi M.3, s-au păstrat fragmente
de cosciug, inclusiv de la cap.
M.6. S. V a fost prelungită cu 1 m spre sud, prilej cu care a fost sesizat un
nou mormânt în profilul de est al secţiunii.
M.7-8, în S.IXb (Fig.3/2, Fig.4/2).
M.7. Mormânt secundar, compus din fragmente de craniu şi fragmente de
membre, a fost descoperit în dreptul braţului stâng al M.8.
M.8. Mormânt de copil (fetiţă?), orientat est-vest (lungimea de 0,98 m),
defunctul era depus pe spate.
Craniul: căzut pe partea dreaptă, mandibula spre partea stângă.
Corpul: întins pe spate cu capul orientat spre vest, picioarele spre sud, are o
înclinaţie spre dreapta.
Cutia toracică: nu este simetrică, coastele din dreapta se păstrează în stare
anatomică, cele din stânga sunt tasate, nu s-a păstrat volumul cutiei toracice,
coastele fiind aplatizate şi oblicizate.
Bazinul: deschis, epifizele femurelor au rămas în lăcaşele lor din bazin.
Mâinile: braţele îndoite şi poziţionate pe piept. La ambele mâini nu au fost
descopererite falange.
Picioarele: întinse, cel stâng pătrunzând sub fundaţia pridvorului.
Inventar:
- în dreptul gâtului au fost descoperite trei mărgele de culoare roşie, probabil
de la un colier.
- în partea dreaptă, lângă umăr, o monedă turcească (aspru), perforată, fiind
utilizată cel mai probabil ca podoabă. Moneda conţine foarte mult bronz, fiind
suflată în argint. Datare: sec. XVI-XVII.
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- în umplutura mormântului a fost găsit şi un ac de fier pentru prins părul.
M.9 (Fig.3/3, Fig.4/3-6), în S.XIII, a apărut la adâncimea de 0,80 m de la
nivelul pardoselii, pe o lungime de 1,80 m. Ca amplasament, M.9 a fost descoperit
la 0,60 m nord faţă de latura sudică a pridvorului. La capătul complexului au
fost puse trei cărămizi (24,5 x 14,5 x 5,5 cm) dintre care două întregi (două pe
orizontală şi una pe verticală). Complexul a păstrat forma cosciugului, realizat
din scânduri de brad cu o grosime de 3 cm.
După înlăturarea capacului, scheletul defunctului era foarte slab conservat,
oasele fiind făinoase. În interior nu au fost descoperite piese de inventar.
M.11 (Fig.3/3, Fig.4/7), în S.IV, a fost identificat în dreptul crucii de piatră
amplasate în zidul pridvorului.
Scheletul a fost descoperit la 1 m adâncime de la nivelul pardoselii, la 0,40
m est faţă de zidul interior al pridvorului (partea vestică).
Orientat est-vest (lungimea de 1,85 m), defunctul era depus pe spate.
Craniul:deplasat spre dreapta cu 10 cm de la poziţia firească, a
fost
poziţionat pe o cărămidă orientată est-vest.
Corpul: întins pe spate cu capul orientat spre vest, picioarele spre sud, are o
înclinaţie spre dreapta.
Cutia toracică: este simetrică, coastele s-au păstrat în poziţie anatomică;
Bazinul: deschis, epifizele femurelor au rămas în lăcaşele lor din bazin.
Mâinile: braţele îndoite şi poziţionate pe piept.
Picioarele: întinse. Cel stâng (partea inferioară) are o înclinaţie datorită unei
gropi aflate în zonă fapt ce a făcut ca segmentul respectiv să nu fie în poziţie
firească.
În dreptul umărului şi în dreptul genunchiului stâng au fost identificate alte 2
cărămizi. Mormântul nu a avut inventar funerar.
Câteva concluzii
Biserica din Proieni, după cum este menţionat în documente, a fost ridicată în
secolul al XVIII-lea, pridvorul fiind construit peste unele morminte vechi cum e
cazul M.7-8, M.10. Considerăm că sfântul lăcaş, cel mai probabil, a fost amplasat
către extremitatea estică a unui cimtir mai vechi, dovada fiind şi moneda din M.8,
dar şi faptul că la ora actuală localnicii vorbesc de un alt amplasament al bisericii
din lemn unde ar fi avut loc căsătoria lui Mihai Viteazu cu doamna Stanca.
Referitor la M.11 şi M.9, credem că acestea sunt ale unor preoţi care au slujit
aici. Astfel, pe baza mormintelor descoperite în urma cercetărilor de la Proieni,
putem stabili 2 sau chiar 3 orizonturi de înmormântare:
- primului orizont îi corespund M.7-8 şi probabil M.10, datate în perioada
sec. XVI-XVII;
- celui de-al doilea orizont i-ar corespunde M.9, M. 11 şi cel mai probabil
M.2 şi M.3, databile în secolele XVII-XIX;
- al treilea orizont, format din M.1 şi M.5, databile la sfârşit de sec. XIX
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început de sec. XX.
Zona unde este amplasată biserica are o diferenţă de teren, atât est/vest cât
şi sud/nord, diferenţă de care meşterii care au lucrat la construirea lăcaşului au
ţinut cont, astfel că fundaţia de pe latura de sud este mai mare (0,90-1,10 m) în
raport cu cea de pe latura sudică (0,70-0,80 m). Pentru stabilitate suplimentară,
s-au adăugat contraforţi.
Cu excepţia pridvorului, în interiorul bisericii nu au fost găsite morminte,
însă putem menţiona descoperirea unui pomelnic din vara anului 2000, cu lista
muncitorilor care au lucrat la refacerea pardoselii, pus într-o sticlă, alături de o
bancnotă de 5000 lei vechi. Aşadar, nu ştim cum a arătat pardoseala iniţială, ea
fiind înlocuită cu un strat de driblură şi bârne de lemn pe care a fost aşezată noua
pardoseală din scândură de brad, lată de 10 cm şi groasă de 2 cm.
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IlustraĠii
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Fig. 1 – Biserica "ToĠi SfinĠii" din Proieni: 1. cu turnul-clopotniĠă în 1934; 23. înainte de începerea lucrărilor din 2014
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Fig. 3: Morminte 1. M.1 (scara 1:50); 2. M.7 (scara 1:50); 3. M.9, M.11 (scara 1:50)
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Fig. 4: Morminte 1. M.1; 2. M.7-8; 3-6. M.9: 7. M.11
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Domeniul Mănăstirii Polovragi
Ileana Cioarec1
Mănăstire olteană, ctitorită de boierii Pârâieni, care au împodobit-o, au
înzestrat-o cu averi, Polovragi reprezintă un însemnat lăcaş de cult şi cultură
românească. Aceasta ca şi alte lăcaşe de cult a primit la scurt timp de la întemeiere
numeroase moşii de la ctitorul ei.
Momentul construcţiei acestui lăcaş de cult este controversat. Potrivit
lui Constantin Morega mănăstirea ar fi fost construită la începutul secolului al
XVI-lea de către Radu şi Pătru, fiii lui Danciu Zamona. Acesta îşi întemeiază
afirmaţia pe o inscripţie datând din anul 1505 în care se preciza că: „În numele
Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, s-a zidit şi sfinţit biserica cu hramul acesta
<<Adormirea Preasfintei şi Preacuratei stăpânei noastre Născătoarea de
Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria, să fie de ajutor binecredincioşilor ctitori
Jupan Radul Iconis şi fratele lui Zugrav Pătru - Spătar>>“2.
Conform istoricului Alexandru Ştefulescu, mănăstirea Polovragi a fost
construită „cu siguranţă la anul 1643, când Danciu Pârăianu era logofăt3. În
anul 1648, pe când ctitorul acesteia, Danciu Pârăianu era capuchehaie a Ţării
Româneşti la Constantinopol, mănăstirea Polovragi a fost închinată Sfântului
Mormânt de la Ierusalim4. Închinarea mănăstirii Polovragi către Sfântul Mormânt
este menţionată şi într-un hrisov emis de domnitorul Matei Basarab la 6 iulie
1648 în care se preciza că „Danciu logofătu cugetând pentru mulţimea păcatelor
sale, ca să se scrie la pomelnic la Sf. Mormânt din Ierusalim ca să-i fie metoh
şi supusă Polovragii şi cu ţiganii şi cu viile şi cu morile şi cu dobitoacele şi
cu tot venitul, mult, puţin, cât a dat el şi cât va mai da Dumnezeu, de acum
înnainte”5. La 30 iunie 1693 Dositei, Patriarhul Ierusalimului, împreună cu
urmaşii lui Danciu Pârăianu, au intervenit la domnul Constantin Brâncoveanu
pentru a-l determina să răscumpere mănăstirea Polovragi în schimbul a trei pungi
cu galben, reprezentând echivalentul sumei de 1 500 de taleri6. La 24 iulie 1693,
domnitorul a răscumpărat-o şi a transformat-o în metoh al mănăstirii Hurezi din
1∗ cercet. şt. III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”-Craiova
2 Constantin Morega, Sfintele mânăstiri şi biserici din judeţul Gorj, Târgu-Jiu, Editura Măiastra,
2009, p. 100.
3 Alexandru Ştefulescu, Polovragii, Târgu Jiu, 1906, p. 59.
4 Vasile Cărăbiş, Istoria Gorjului, Târgu-Jiu, Editura Editis, 1995, p. 180; Alexandru Ştefulescu,
op. cit., p. 59.
5 Ibidem.
6 Alexandru Ştefulescu, op. cit., p. 62.
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judeţul Vâlcea7.
Reconstituirea stăpânirii mănăstirii Polovragi asupra moşiilor şi satelor pe
care le-a primit o facem pe baza actelor de danie ale lui Danciu logofăt Pârianu.
Domeniul funciar al acestui lăcaş de cult în comparaţie cu cele al mănăstiri din
Oltenia şi din Ţara Românească este mult mai mic fiind format doar din moşii
situate în judeţele Gorj şi Vâlcea. Aceste moşii sunt Polovragi, Corşoru, Şipotu şi
Căpreni din judeţul Gorj, Tereuja şi Budoiu din judeţul Vâlcea.
Satul Polovragi (judeţul Gorj) este menţionat într-un hriosv emis în
anii 1463-1464 prin care Radu Vodă cel Frumos a întărit lui Danciu Zamona
stăpânirea asupra acestuia8. La 4 ianuarie 1480 voievodul Basarab cel Tânăr a
reîntărit lui Avram şi Ticuci şi fraţilor săi Bran, Radu şi Pătru stăpânirea asupra
localităţii Polovragi9. La 24 aprilie 1484 Vlad Călugărul a reconfirmat lui Bran şi
fraţilor săi Radu şi Pătru stăpânirea asupra satului Polovragi. Tot la această dată
domnul i-a scutit pe cei trei şi de plata vinăriciului pe care îl răscumpăraseră,
plătind doi cai10. La 9 martie 1502 Radu cel Mare a întărit lui Radu şi lui Pătru
stăpânirea asupra întregului sat Polovragi11. La 9 martie 1550 Mircea Ciobanul a
confirmat lui Ştefan pisarul, soţiei sale Paraschiva şi lui Dumitru stăpânirea peste
satul Polovragi pe care îl moştenise de la socrul său Duma12. La 18 noiembrie
1587 Mihnea Turcitul a confirmat lui Calotă mare sluger şi lui Gheorghe logofăt
stăpânirea peste mai multe sate, printre care şi Polovragi. Cei doi au moştenit
aceste sate de la Dragomir mare ban. Acesta le primise de la Petru Cercel ca
despăgubire pentru jafurile suferite în perioada în care încercase să fugă peste
munţi în Ţara Ungurească. În timpul domniei lui Mihnea Turcitul cei care îşi
pierduseră moşiile s-au adresat voievodului cerând să le fie restituite. Domnitorul,
după ce a cercetat împreună cu divanul plângerea celor ale căror moşii fuseseră
confiscate, a hotărât ca ele să rămână în stăpânirea lui Dobromir mare ban13. La 15
iulie 1620 Gavril Movilă a confirmat lui Dailea logofăt stăpânirea peste jumătate
din satul Polovragi, cumpărat de la Hamza banul din Pârâieni şi de la feciorii săi
Stanciul şi Danciul cu 35.000 de aspri. La 10 august 1629 a izbucnit un conflict
pentru această parte de moşie între fii lui Hamza din Părăieni (Stanciul postelnic,
7 Ibidem, p. 67.
8 Alexandru Ştefulescu, op. cit., p. 22.
9 Documenta Romaniae Historica, B, Ţara Românească, vol. I (1247-1500), Bucureşti, Editura
Academiei Române, 1966, p. 275 (în continuare se va cita DRH, B); Documente privind istoria
României, B, Ţara Românească, veac XIII-XIV-XV, Bucureşti, Editura Academiei Române,
1953, p. 181 (în continuare se va cita DIR, B).
10 DRH, B, vol. I, p. 311; DIR, B, veac XIII-XIV-XV, p. 195.
11 DIR, B, veac XVI, vol. I (1501-1525), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1951, p. 11;
Alexandru Ştefulescu, op. cit., p. 23.
12 Ibidem, p. 24.
13 DIR, B, veac XVI, vol. V (1581-1590), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1952, p. 336337; Alexandru Ştefulescu, op. cit., p. 25-28.
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Danciul logofăt şi Calotă) şi fii lui Paraschiva logofăt din Drăghineşti (Mihalcea
şi Eremia). Voievodul Alexandru Iliaş a dat câştig de cauză celor dintâi, deoarece
logofătul Paraschiva o cumpărase în silnicie şi la un preţ mai mic decât valoarea
lui reală14. La 29 ianuarie 1634 Stanciu postelnicul şi fratele său Danciu logofătul
din Pârâieni s-au judecat cu Ilea, Dan, Dragotă, Stanciu şi Neagu pentru moşia
Polovragi15. În acelaşi an, la 25 februarie, Matei Basarab a confirmat lui Stanciu,
lui Danciu, lui Calotă şi lui Martin stăpânirea asupra părţii lor de moşie din
Polovragi pe care o aveau ca moştenire de la unchiul lor Danciu Zamona16. La
15 octombrie 1640 Dumitru Corbeanu şi fii săi au vândut lui Stanciu, Danciu şi
Calotă din Pârâieni partea lor de moşie din Polovragi, împreună cu rumâni, cu 90
de ughi17. La 30 ianuarie 1643 Stanciu postelnicul Pârâianu a vândut fratelui său
Danciu logofăt partea sa de moşie din Polovragi cu suma de 300 de galbeni18. La
5 iunie 1644 Matei Basarab a reconfirmat lui Stanciu, Danciu şi Calotă Pârâianu
stăpânirea asupra moşiei Polovragi, rămasă de la moşul lor Danciu Zamona19.
La 13 noiembrie 1645 Calotă Pârâianul a vândut lui Danciu logofăt partea sa de
moşie din Polovragi cu 300 de galbeni20. La 6 iulie 1648 Matei Basarab a dăruit
moşia Polovragi Mănăstirii Polovragi. În acelaşi an, Danciu Pârăianu, care era
capuchehaie a Ţării Româneşti la Constantinopol, a închinat mănăstirea Polovragi
cu toate moşiile sale Mormânt de la Ierusalim21. La 24 iulie 1693 Constantin
Brâncoveanu a dat poruncă egumenului mănăstirii Hurez „să ia sub oblăduirea
lui mănăstirea Polovragi cu toate moşiile şi viile, cu toţi rumânii şi ţiganii şi o
face metoc al ctitoriei sale din Hurezi”. În anul 1715 Dumitru Paraschivescu,
Vlad Gruiţă, Vlad Negrescu şi alţi locuitori „ştiindu-se oameni slobozi dar fără
de moşie au venit la părintele Ion Hurezeanul” şi i-au solicitat un înscris „care
să arate că nu sunt rumâni”. Egumenul Ioan le-a dat dreptate „dar cu jurământul
că atât cât var vieţui sădea dijmă după obicei şi să asculte toate poruncile lui”.
Mai târziu Divanul din Craiova, cercetând documentele „le-a considerat false şi a
hotărât ca moşia Polovragi să rămână ca şi până atunci în proprietatea mănăstirii”.
În anii183122 şi 1845 moşia se afla în stăpânirea schitului Polovragi, metohul
Hurezului. A rămas în stăpânirea acestui lăcaş până în decembrie 1863, când a
fost seculrizată şi trecută în stăpânirea statului.
14 Ibidem, p. 28, 32.
15 Ibidem, p. 33-34.
16 Ibidem, p. 34-35.
17 Ibidem, p. 39.
18 Ibidem, p. 40.
19 Ibidem, p. 41.
20 Ibidem, p. 49.
21 Vasile Cărăbiş, Istoria Gorjului, Târgu-Jiu, Editura Editis, 1995, p. 180.
22 Ion Donat, Ion Pătroiu, Dinică Ciobotea, Catagrafia Obştească a Ţării Româneşti, Craiova,
Editura Helios, 1999, p. 26.
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Satul Şipotu (judeţul Gorj) este menţionat într-un hrisov emis la 23
martie 1482-15 septembrie 1495 prin care Vlad Călugărul a întărit lui Milea şi
fiilor lui Vlad ocină în Şipotu „cât a fost ocina lui Milea şi a fiilor lui Vlad, pentru
că le sunt vechi şi drept ocine”23. La 15 aprilie 1620 Vlad, nepotul lui Vlaico, a
vândut lui popa Hamza ocina sa din Şipot, dăruită de mătuşa sa Vlaica, cu 1.500
de aspri24. La 10 august 1634 Hrizea mare ban, Ivaşco vornic, Radu Buzescu fost
mare ban şi alţii au recunoscut în faţa divanului domnesc că mai multe moşii
printre care şi Şipotul au aparţinut lui Barbu clucer din Poiană. Acesta nu mai
avea hrisoavele moşiilor întrucât ele arseseră atunci când casa a fost incendiată
de hoţi25. Această moşie Şipotul Barbu clucer o cumpărase de la Gherghina cu
3.000 de aspri26. La 15 august acelaşi an, Matei Basarab a întărit lui Barbu clucer
din Poiană stăpânirea peste mai multe moşii, printre care şi Şipotu27. În anul
1828, satul Şipotu se afla în stăpânirea moşnenilor, a vistieresei Uţa Cocoşoi şi
mănăstirii Polovragi28. În perioda 1821-1831, satul Şipotu s-a divizat în Şipotu
de Jos şi Şipotu de Sus. În anul 1831 moşia Şipotul de Jos se afla în stăpânirea
schitului Polovragi29. A rămas în stăpânirea acestui lăcaş până în decembrie 1863,
când a fost seculrizată şi trecută în stăpânirea statului.
Satul Budoiu, cunoscut şi sub denumirea de Budoni este menţionat
într-un hrisov emis la 18 ianuarie 1480 prin care Basarab cel Tânăr (Ţepeluş) a
întărit lui Ticuci şi fraţilor săi mai multe sate printre care şi Budoiu „pentru că le
sunt vechi ocine”30. La 24 aprilie 1484 Vlad Călugărul a reconfirmat lui Bran şi
fraţilor săi Radu şi Pătru stăpânirea asupra satului Budoni. Cei doi au fost scutiţi
şi de vinăriciul domnesc pe care l-au cumpărat pentru doi cai31. La 9 martie 1502
Radu cel Mare a întărit jupanilor vlastelini Radu şi Pătru stăpânirea peste satul
Budoiu, scutindu-l de toate dările şi slujbele32. La 13 martie 1650 Danciu logofăt
Pârâianul din Mileşti a dăruit mănăstirii Polovragi partea sa din satul Budoiu33.
În anul 1831 moşia Budoiu se afla în stăpânirea schitului Polovragi34. A rămas în
stăpânirea acestui lăcaş până în decembrie 1863, când a fost seculrizată şi trecută
23 DRH, B, vol. I, p. 181; DIR, B, veac XIII-XIV-XV, p. 173.
24 DIR, B, veac XVI, vol. III (1551-1570), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1952, p.
630-631.
25 DRH, B, vol. XXIV (1633-1634), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1974, p. 470.
26 Ibidem.
27 Ibidem, p. 475.
28 Paul-Emanoil Barbu, Vladimir Osiac, Catagrafia judeţului Dolj din anul 1828, Craiova,
Editura Universitaria, 2001, p. 358-360
29 Ion Donat, Ion Pătroiu, Dinică Ciobotea, op. cit., p. 53.
30 DRH, B, vol. I, p. 275; DIR, B, veac XIII-XIV-XV, p. 165.
31 DRH, B, vol. I, p. 311; DIR, B, veac XIII-XIV-XV, p. 181.
32 DIR, B, veac XVI, vol. I, p. 11.
33 DRH, B, vol. XXXV (1650), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, p. 107.
34 Ion Donat, Ion Pătroiu, Dinică Ciobotea, op. cit., p. 32.
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în stăpânirea statului.
Satul Tereuja este menţionat într-un hrisov emis la 9 martie 1502 prin
care Radu cel Mare a întărit jupanilor vlastelini Radu şi Pătru stăpânirea peste a
treia parte din Tereuja, scutind-o de toate dările şi slujbele35. La 13 martie 1650
Danciu logofăt Pârâianul din Mileşti a dăruit mănăstirii Polovragi partea sa din
satul Tereuja, de pe Olteţ36. A rămas în stăpânirea acestei lăcaş de cult până la
începutul secolului al XVIII-lea când satul s-a răscumpărat. În anul 1722 satul
Tereuja era megieşesc37. Catagrafia din anul 1831 menţionează că moşia care era
megieşească era stăpânită de-a valma de patru moşi38.
Satul Corşoru sau Corbuşor (fost în judeţul Vâlcea, în prezent în
judeţul Gorj) este menţionat într-un hrisov emis la 29 septembrie 1582 prin
care Mihnea Turcitul a întărit lui Stan din Hiriseşti şi fiilor săi jumătate din moşia
Corşoru pe care fusese înfrăţit de Stanciu39. La 30 decembrie 1624 Alexandru
Coconul a confirmat lui Lupu postelnic părţi din satul Corbuşor moştenite fie de
la bunicul său Cârstea şi de la Vilaia fie cumpărate de la Stanciu şi de la Dănică
Marţu40. În anul 1831 satul Corşoru, care în secolul al XIX-lea făcea parte din
judeţul Vâlcea, se afla în stăpânirea schitului Polovragi şi a moşnenilor41. A rămas
în stăpânirea acestui lăcaş până în decembrie 1863, când a fost seculrizată şi
trecută în stăpânirea statului.
Satul Căpreni (judeţul Gorj) este menţionat într-un hrisov emis la 15
octombrie 1565 prin care Petru cel Tânăr a întărit lui Vlad şi fiilor săi şi lui Coman
stăpânirea asupra moşiei Căpreni, cumpărată de la diverşi proprietari42. La 27
mai 1603 Radu Şerban a confirmat lui Gheorghe comis stăpânirea asupra satului
Căpreni în urma judecăţii ce a avut-o cu rumânii. Gheorghe comis a cumpărat
satul Căpreni cu 8.300 de aspri la începutul domniei lui Mihai Viteazul. Rumânii
nemulţumiţi s-au deplasat în Ţara Ungurească unde se afla Mihai Viteazul şi
i-au reclamat că Gheorghe comis nu le-a dat nici un ban pe sat ci li l-a luat
cu sila. Domnul le-a dat 12 boieri care să cerceteze şi să mărturisească cine
este adevăratul stăpân al satului. După moartea lui Mihai Viteazul rumânii s-au
înfăţişat cu cei 12 boieri jurători şi la Simion Movilă şi au mărturisit că satul a
fost acaparat „cu sila” de Gheorghe comis. Domnul a hotărât ca satul să revină
35 DIR, B, veac XVI, vol. I, p. 11.
36 DRH, B, vol. XXXV, p. 107.
37 Sabina Cenuşe, Dinică Ciobotea, Proprietatea asupra pământului în judeţul Vâlcea (17221912), în Istorie şi societate, coordonatori Marusia Cîrstea, Sorin Liviu Damean, Doru Liciu,
Bucureşti, Editura Mica Valahie, vol. I, 2011, p. 101
38 Ion Donat, Ion Pătroiu, Dinică Ciobotea, op. cit., p. 32.
39 DIR, B, veac XVI, vol. V, p. 76-77.
40 Ibidem, veac XVII, vol. IV (1621-1625), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1954, p.
467-468.
41 Ion Donat, Ion Pătroiu, Dinică Ciobotea, op. cit., p. 34.
42 DIR, B, veac XVI, vol. III, p. 217.
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rumânilor. Gheorghe comis nemulţumit de sentinţa dată de Simion Movilă s-a
adresat şi el acestuia, cerându-i să-i permită să aducă 24 de boieri care să jure
că el a cumpărat acel sat şi nu l-a luat cu forţa. Gheorghe comis s-a înfăţişat şi
înaintea lui Radu Şerban împreună cu cei 24 de boieri care au jurat că satul a fost
cumpărat şi nu acaparat „cu sila”. Domnul după ce a judecat mărturiile celor 24
de boieri a hotărât ca satul să rămână în proprietatea lui Gheorghe comis43. După
moartea lui Gheorghe comis satul a rămas soţiei sale, Voica şi fiilor lui Preda
şi Andreiaş. Stăpânirea acestora asupra satului Căpreni a fost reconfirmată de
Gavriil Movilă la 25 noiembrie 161944. În perioada 1619-1650 satul a trecut în
stăpânirea lui Danciu Pârâianu. La 16 martie 1650 Danciu Pârâianu a dăruit satul
Căpreni sau Cârpeni mănăstirii Polovragi45. Satul a rămas în stăpânirea acestui
lăcaş doar până la începutul secolului al XIX-lea, când a trecut în stăpânirea
boierilor Socoteni.
În concluzie, putem susţine că boierii Pârâieni au fost unii dintre cei mai
perseverenţi sprijinitori ai bisericilor şi mănăstirilor oltene. Toate aceste danii în
moşii dăruite bisericilor şi mănăstirilor oltene de diverşi reprezentanţi ai acestui
neam boieresc, relevă importantul rol economic pe care aceştia l-au jucat în
istoria Ţării Româneşti.

43 Ibidem, veac XVII, vol. I (1601-1610), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1951, p. 8990.

44 DIR, B, veac XVII, vol. III (1616-1620), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1951, p.
436.
45 Al. Ştefulescu, op. cit., p. II.
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Constantin Brâncoveanu în câteva portrete votive în biserici din
nordul Olteniei
Vasile Marinoiu
Cuvinte cheie: Constantin Brâncoveanu, portrete votive, pictori,
Mănăstirea Horezu, biserica Baia de Aramă, biserica Vădeni - Târgu Jiu,
mănăstirea Polovragi.
Key words: Constantin Brâncoveanu, votive portraits, the painters,
Horezu Monastery, church from Baia de Aramă, church from Vădeni Târgu Jiu,
Polovragi Monastery.
Abstract
The persoanlity of the Ruler C-tin Brâncoveanu (1688 -1714) was
evidenced in the painting of some votive portraits inside some historic
monuments from the north side of Oltenia.
Besides the most known portraits from Horezu Monastery (where he
appears with his entire family) others were discovered. They were all less known
than the first ones. From exemple are the portraits painted at the „Sf. Voievozi”
Church from Baia de Aramă (the Ruler together with his wife, Maria) from 1699
– 1703, „Adormirea Maicii Domnului” Monastery from Polovragi (1702 – 1711)
where the painters from the Horezu Arts School painted the Ruler with his Lady
and their four sons.
In
Adormirea Maicii Domnului” Church from Vădeni, Tg-Jiu the
Ruler is painted alone by the painters of Horezu Arts School (1731 -1732).
All these votive portraits remain in the visual memory of the Romanian
people, along with the paintings from his creations.
La 15 august 2014 s –au împlinit 300 de ani de la martiriul „ creЮtinului Юi
luminatului domn ” al ܉ării Române܈ti, Constantin Basarab Brâncoveanu voievod
(1688 -1714).
Alături de binecunoscutul tablou votiv din biserica mare a mănăstirii
Hurezi, construită între anii 1690 – 1694 (când la 30 septembrie pictorii
Constantinos Ioan, Andrei, Stan, Neagoe ܈i Ichim terminau de zugrăvit biserica ܈i
imortalizau în pronaos chipurile familiei Brâncoveanu ca ܈i pe cele ale familiei
Cantacuzino), biserica fiind aleasă de domnitor ca necropolă a familiei sale, în
memoria vizuală a gorjenilor s-au păstrat alte trei portrete votive ale domnitorului
(mai pu܊in cunoscute), în frescele pictate ale bisericilor „Sfin܊ii Voievozi” a
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mănăstirii din Baia de Aramă (jude܊ul Mehedin܊i, în imediata apropiere a jude܊ului
Gorj), „Adormirea Maicii Domnului” a mănăstirii Polovragi ܈i a bisericii cu acela܈i
hram, din Vădeni (din anul 1962 satul respectiv a intrând în componen܊a
municipiului Târgu Jiu).
Dintre acestea, primele două portrete ale voievodului au fost realizate în timpul
domniei lui Constantin Brâncoveanu, în anii 1699 – 1703 ܈i respectiv 1702 - 1712,
iar cel de la biserica din Vădeni, mult mai târziu, în 1732 -1733, la aproape 20 de
ani de la asasinarea domnitorului.

1. Tabloul votiv reprezentând familia domnitorului Constantin Brâncoveanu
pictat în pronaosul mănăstirii Hurezi.
Biserica mănăstirii din Baia de Aramă a fost construită pe locul uneia
mai vechi din lemn (atestată la 1672), la îndemnul domnitorului, care în drumul său
de la Cerne܊i spre Tismana în 9 -12 iunie 1695, propune marelui ban Cornea
Brăiloiu ܈i lui Milco Băia܈ul (vătafului minerilor din zonă) să construiască din
temelii o biserică de zid.
Astfel, pisania pictată în pronaos arată: „Cu vrerea Tatălui Юi cu
îndemnarea Fiului Юi cu săvârЮirea Sfântului Duh au făcut această sf(ân)tă biserică
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dumnealui Cornea Brăiloiu vel Ban dimpreună cu dumnealui jupan Milco BăiaЮul,
nepot de frate Poznanu căpitanul, cu toată cheltuiala dumnealoru Юi fiind igumenu
chir Vasilie Arhimandrit, în zilele prealuminatului creЮtin domnu Io Costandin
Basarab Voievod. Începutu-s-au a să zidi această sf(ân)tă biserică la maiu 22 leat
7207 (1699) Юi au săvârЮit cu toată podoaba ei la maiu 7 leat 7211 (1703). Eu
mâna-mi păcătoasă am zugrăvit biserica Neagoe Юi Parthenie Ieromonah ot
Tismana”. Pentru pictarea bisericii a contribuit ܈i domnitorul cu 300 de taleri, a܈a
cum consemna laconic condica vistieriei pe lunile martie - aprilie 1703 . „.. pentru
lucrul de la Baia de Aramă”.

2. Biserica mănăstirii Baia de Aramă.

3. Pisania mănăstirii Baia de Aramă.
Alături de ctitorii principali ܈i familiile acestora, reda܊i în pronaos, pictorii
călugări de la Tismana îl imortalizează pe domnitor, alături de doamna Maria, în
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naos, având pe cap coroană ܈i fiind îmbrăcat cu o mantie de culoare albastră cu
marginile ܈i gulerul de culoare albă, împodobită cu motive florale.Este încins, peste
costumul de culoare galbenă, cu un brâu ro܈u, iar în mâna dreaptă ܊ine o cruce.
Doamna Maria are ܈i ea pe cap coroană, fiind îmbrăcată cu o mantie galbenă
înflorată ܈i ܊inând în mâna dreaptă o cruce.
Deasupra capetelor celor doi se află următoarea inscrip܊ie în chirilică: „Io
Costandin Basarab BrâncoveanuVoievod i gospojda ego Mariia”.

4. Tabloul votiv al domnitorului Constantin Brâncoveanu Юi al soаiei sale
de la mănăstirea Baia de Aramă.
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Biserica mănăstirii Polovragi cu hramul „ Adormirea Maicii Domnului” a
fost construită de către marele logofăt Danciu Pârâianu în 1647 – 1648 (pe locul
uneia mai vechi, din 1515), dar rămânând neterminată ܈i chiar părăsită,
arhimandritul Ioan, primul egumen al mănăstirii Hurezi, îl roagă ܈i stăruie܈te pe
lângă domnitorul Constantin Brâncoveanu să o răscumpere de la Ierusalim (ea fiind
închinată acestui a܈ezământ încă din 1648) ܈i chiar să contribuie la isprăvirea ܈i
împodobirea cu pictură a ei, transformând-o în metoh al mănăstirii Hurezi.

5.

Biserica mănăstirii Polovragi

Pisania pictată în pronaosul bisericii arată că : „ Această sfântă Юi
Dumnezeiască beserică ce întrânsa se prăznuiaЮte Adormirea prea Sfintei stăpânii
noastre Născătoare de Dumnezeu Юi pururea feciorii Maici, care biserică fostuo-au
zidită den temelia ei de jupan Danciu Părăianu marele post(elnic) în zilele
luminatului Domn Ioan Mateiu B(asarab) Voevod Юi n-au apucat a o isprăvi nici a
o împodobi Юi au fost Юi închinat aЮa negătită la Sf(ântul) Ierusalim Юi părinаii de
acolo până la o vreme o căuta,iar de pre vremi întâmplându-să în аara aceasta
multe întâmplări Юi pustie ani 50, iar când au fost leatu 7198 dăruitau Dumnezeu
cu stema аării de domnie pe bunul creЮtin Ioan Costandin Basarab Brâncoveanu
Voevod a fi domn a toată Яara Românească Юi zidind sfântă mănăstire de la Urezi
pre aceale vriemi Юi fiind năstavnec (egumen) la Urez chir Ioan Arhimandrit carele
văzând de pururea această casă aЮa de tot stricată Юi părăsită adus-au amente cu
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îndemnare Юi multă rugăciune cătră al său domn Юi mare ctitor Ion Costandin
Voevod Юi iubitorul de Hristos. Domnu tocmeală au făcut cu preasfinаitul
patriarhul al Ierusalimului chir Dosotheiu de au dat această părăsită casă pre
seama Mării Sale Юi Măriia Sa o au dat sfintei mănăstiri Urezii metoc, Măria Sa au
dat în locul acestei case la Sf. Ierusalim, trei pungi de bani cu care bani sau făcut
odăile de la Sf. Gheorghe den BucureЮti, iar depe dorinаa acestui părinte Ioan
câЮtigând această părăsită casă aЮa s-au îndemnat Юi ca de isnoavă (grabnic) toate
le-au ridicat Юi cu înfrumuЮeаarea zugrăvelei o au împodobit Юi slomnul aesta a
bisericii l-au făcut ca întru pomenire să aibă în veci nesfârЮit Юi cei ce au început Юi
ei ce au cumpărat Юi cei ce în urmă au isprăvit întru slava lui Dumnezeu Юi întru
pohvala maicii sfinаii sale. Эi s-au isprăvit la leat 7212 (1703) meseаa (luna)
septembrie 11 dzile. ... Andrei, Simion, Istrate, Hranit zografus”.

6 Pisania mănăstirii Polovragi
În pronaos alături de principalii ctitori (Danciu Părăianu cu familia, Ioan
Arhimandrit, Dosotheu mitropolitul Ungrovlahiei etc.), sunt picta܊i ܈i domnitorii în
timpul cărora s-a construit ܈i apoi s-a împodobit cu pictură: Matei Basarab cu so܊ia
sa Elina ܈i Constantin Basarab Brâncoveanu cu so܊ia ܈i cei patru fii.
Portretele au fost executate în anii 1702 - 1703 de o echipă de zugravi de la
Hurezi condusă de Constantinos (care pictează mai târziu scena Acoperământul
Maicii Domnului de pe fa܊ada vestică a bisericii, pe care o datează 7220 (1712) ܈i
unde se ܈i semnează Konst.), împreună cu Andrei, Simion, Istrate ܈i Hranite
Grigore, ultimii aminti܊i ܈i de pomelnicul de la proscomidie: „ Pomeni Gdi
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(Pomene܈te Doamne) Andreiu, Simion, Istrate, Hranite zugravii care au făcut: Avg
(august) 15 l(eat) 7211 ( 1703)”.

7. Pomelnicul pictorilor din proscomidia mănăstirii Polovragi.
Pe peretele estic al pronaosului, se află pictat în frescă, domnitorul
Constantin Brâncoveanu ܈i doamna sa Maria cu costume bogat ornamentate, ܊inând
în mâna dreaptă câte o cruce. Domnitorul are coroană pe cap ܈i este îmbrăcat cu o
mantie galbenă îmblănită, ornamentată cu motive florale, având marginile ܈i
gulerul alb, ornamentat cu flori ro܈ii.. Este încins cu un brâu ro܈u peste costumul
bleu ciel împodobit cu ornamente florale. ܉ine la piept, în mâna stângă, macheta
bisericii Polovragi (fiind socotit alături de primii ctitori aminti܊i mai sus, drept al
doilea ctitor al mănăstirii), iar în mâna dreaptă o cruce cu trei bra܊e. Doamna Maria
poartă ܈i ea pe cap coroană, fiind îmbrăcată cu o mantie de culoare ro܈ie,
neâmblănită, dar ornamentată cu motive florale. ܉ine ܈i ea în mâna dreaptă o cruce
cu două bra܊e..
Deasupra capetelor celor doi se află următoarea inscrip܊ie în chirilică:
„Bunul Юi înаeleptul Юi mult lăudatul Ioan Costandin B (asarab) B(râncoveanu)
Voevod Юi Doamna sa Mariia”.
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8. Portretul votiv al domnitorului Constantin Brâncoveanu Юi al soаiei sale
Maria din pronaosul mănăstirii Polovragi.
Pe peretele de sud al pronaosului , în imediata apropiere a domnitorului ܈i a
so܊iei sale se află picta܊i cei patru fii, to܊i cu coroană pe cap , fiind îmbrăca܊i cu
mantii ܈i costume ornamentate cu flori, trei din ei cu cruci în mâna dreaptă.
Deasupra sunt următoarele inscrip܊ii în chirilică:
„ Эi coconii lor Costandin Voevod, Эtefan Voevod, Radu Voevod, Matei
Voevod”.
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9. Portretele votive ale lui Constantin Юi Эtefan, fiii domnitorului
Constantin Brâncoveanu din pronaosul mănăstirii Polovragi.
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10. Portretele votive ale lui Radu Юi Matei, fiii domnitorului Constantin
Brâncoveanu, din pronaosul mănăstirii Polovragi.
Pe un pomelnic de lemn, posterior martiriului domnului (ce se mai păstra la
mănăstirea Polovragi, la sfâr܈itul secolului al XIX-lea), era consemnată întreaga
familie Brâncoveanu, alături de cea a ctitorului Danciu Pârâianu : „ Ioan Costandin
Vod(ă) ,gospojda ego (doamna sa) Mariia, sinovih ego (fiii săi) Costandin Vod(ă),
Эtefan Voevod, Radul Vod(ă) Mateiu Voevod, Stanca, Maria, Ilinca, Safta, Ancuаa,
BălaЮa, Smaranda”.
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Printre pu܊inele portrete realizate postum în epoca postbrâncovenească, este
܈i cel pictat în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Vădeni – Târgu Jiu,
construită în anii 1698 -1700, ctitorie a marelui ban Cornea Brăiloiu ce î܈i avea
re܈edin܊a în imediata ei apropiere.

11. Biserica din Vădeni - Târgu Jiu Юi conacul marelui ban Cornea
Brăiloiu.
Acesta fiind unul din principalii colaboratori ai domnitorului Constantin
Brâncoveanu ܈i slujindu-l cu mult devotament în diverse solii la Poarta Otomană
sau la curtea de la Viena, precum ܈i moartea sa survenită pe nea܈teptate în 1705, au
dus la nefinalizarea lucrărilor bisericii, ea rămânând neîmpodobită cu pictură.
Sarcina a revenit fiilor săi ܈i în primul rând lui Dumitra܈cu Brăiloiu (cunoscut sub
numele de călugărie de Dosoftei monahul . Acesta, cunoscând activitatea vesti܊ilor
zugravi Hranite Grigorie, Gheorghe, ܇tefan, Simion, etc. reprezentan܊i de seamă ai
܇colii de la Hurezi (prin opera picturală realizată la bisericile din Benge܈ti (1729)
sau la mănăstirea Tismana (1732), îi solicită să împodobească cu pictură ܈i ctitoria
tatălui său, banul Cornea Brăiloiu din Vădeni.
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12. Tabloul votiv cu portretele marelui ban Cornea Brăiloiu Юi a fiului să
Dosoftei monahul, ctitorii bisericii din Vădeni.

13. Biserica din Vădeni – Târgu jiu văzută din foiЮorul conacului,
reЮedinаa marelui ban Cornea Brăiloiu..
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Pisania în chirilică, consemna: „ În numele Tatălui Юi al Fiului Юi al Sfântului Duh
ziditus-au această beserică întru hr(amul Adorm)irei prea sfintei Născătoare de
Dumnezeu den temelie făcută de (dumnea)lui răposatul Cornia Brăiloiul vel ban Юi
rămânând de D(umnealui) nezugrăvită s-au nevoit în urmă fiul Dumnialui sfinаiia
sa D(ositei) monah Brăiloiul Consilieril de au înfrumuseаat-o Юi au înpod(obit-o
cu) zugrăvială precum să vede pentru ca să aibă sfinаia sa Юi (neamul) sfinаiei sale
viacinica pomenire sfârЮindu-se la luna lui (deteriorat) l(ea)t 7241 (1732 sau 1733)
fiindu zugravi Ranite (apoi deteriorat) ”.

14. Pisania bisericii din Vădeni – Târgu Jiu.
Numele zugravilor poate fi completat cu cele consemnate în pomelnicul de
la proscomidie: „Pomeni Gde (Pomene܈te Doamne) Ranite Grigorie; Gheorghie;
Vasilie; zugravi: 7241; Ioan ucenic”, iar alăturat : „Nicolea ucenic; Stan ucenic”.
Numele lui Ranite zugravul apare ܈i pe sabia Sf. Mihail din naos.

15. Pomelnicul zugravilor bisericii din Vădeni – Târgu Jiu, din
proscomidie.
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În pronaos sunt picta܊i principalii ctitori ai bisericii împreună cu familiile
lor, la care comanditarul, Dosoftei monahul a cerut să fie pictat ܈i domnitorul
Constantin Brâncoveanu .
Pe peretele sudic al pronaosului, domnitorul are pe cap coroană, fiind
îmbrăcat cu o mantie îmblănită, de culoare albastră cu marginile ܈i gulerul alb,
ornamentată cu motive florale. Dedesubt are un costum de culoare ro܈ie, bogat
ornamentat cu motive vegetale peste care este încins cu un brâu ro܈u. El ܊ine în
mâna dreaptă o cruce.
Textul de deasupra portretului consemna:„Io Costandin Brâncoveanu
B(asarab) Voevod”. Alături de el nu este zugrăvită so܊ia sa, ci „Jupâneasa Mariia
Băneasa Banului Milescu soacra dumnealui DumitraЮco Brăiloiu, vară primare lui
Costandin Voevod”.

16. Portretul votiv al domnitorului Constantin Brâncoveanu din pronaosul
bisericii din Vădeni – Târgu Jiu.
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Biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena din satul
Păişani, comuna Stoina- valoros monument de artă bisericească
de secol XIX
Claudiu Stancu
Biserica parohială cu hramul Sfinţii Constantin si Elena aflată pe Lista
monumentelor istorice din judeţul Gorj sub codul GJ II-m-B.09341, se remarcă
prin vechime (datată 1810), prin frumuseţea frescelor interioare şi exterioare
ale pridvorului şi prin pisania cu caractere chirilice situată deasupra intrării în
biserică. Ea este situată în vatra satului Păişani din comuna Stoina. Satul Păişani
îşi află existenţa în cele mai vechi timpuri, atestat documentar pe la 1640 ca
Puisan, Peschan (1772-Schwantz), Poischani (1778-von Bauer), Boyschany
(1790-harta Specht).1Actuala biserică a fost precedată, probabil, de existenţa
unor bisericuţe de lemn (schituri), aşa cum întâlnim menţionată în tradiţia locală
un asemenea locaş de rugaciune în vatra vechiului sat printr-un toponimic local
Schitoaia- la Schtit2. De asemenea, generalul austriac von Bauer, în călătoriile
sale prin Oltenia aflată sub stăpânire austriacă, (1778) aminteşte satul Poischani
(Păişani) ca fiind înconjurat de vii şi păduri şi având o biserică : ”village avec un
eglife ,des vignes, du bois”.3
Arhitectura şi pictura
Biserica este construită din cărămidă roşie de sobă subţire, în stil bizantin,
cu temelia îngropată de cărămidă şi ciment, având formă de cruce grecească şi
interiorul împărţit în: pronaos, naos, altar, cu doua turle si opt ferestre. Planul
bisericii este triconc cu abside laterale în dreptul naosului, în faţa pronaosului
aflându-se pridvorul deschis. Pronaosul este despărţit de naos prin patru coloane
din cărămidă masivă, altarul despărţit de restul bisericii printr-o catapeteasmă
de zid. Altarul este decroşat septagonal iar interiorul de formă semicirculară.
Deasupra naosului se află aşezată pe o bază pătrată, turla, de formă octogonală.
O altă turlă cu opt ferestre se ridică deasupra pronaosului. Pridvorul este sprijinit
spre vest pe patru stâlpi groşi din cărămidă, legaţi în partea superioară prin
arce trilobate Pictura este in fresca in stil bizantin. În altar, pe axul bolţii este
reprezentară scena Dumnezeu cel Vechi de Zile, iar în concă este zugrăvită Maica
Domnului Platytera. În registrul inferior se află Sfinţii Ierarhi Atanasie, Chiril,
Ioan Zlataost, Vasile cel Mare, Grigorie Bogoslov, Nicolae, Spiridon şi Sf. Grigorie
Decapolitul ocrotitorul Olteniei. Pe peretelele vestic sunt zugrăvite chipurile
1 Dicţionarul toponimic al României.Oltenia,coord. Gheorghe Bolocan, vol. V, O-R, 2004, p.
101
2 Ibidem
3 von Bauer, Memoire historique et geografique sur Valachie, Frankfurt-Leipzig, 1778
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Sfinţilor Arhidiaconi Roman şi Ştefan iar deasupra scena Jertfa lui Avraam4. În
altar, la proscomidiar, se află două pomelnice pictate: unul în partea stângă, care
aminteşte de preotul zugrav Ionaşko și familia sa: Pomelniku zugravu Ionaşko
iereu, Ioana iereţa, Gavril, Gheorghe, Ana, Stan(a), Gheorghiţa, Dumitria [...];
altul în partea dreaptă al zugravului ce a participat probabil la pictarea bisericii
şi anul pictării acesteia –mai 1816:“Ioan zugra(fu), (Dumi)trana, Badea, [...] ka,
Dum(itru), [...] Marin, Io(n), Ştefan..Mai 1816. În partea de jos a catapeteasmei,
sub icoanele împărăteşti, se găseşte stema Ţarii Româneşti .
Pe catapeteasmă se află patru icoane mari pictate pe lemn, icoanele împărăteşti,
icoana hramului şi o alta având chipurile Sf Ierarh Nicolae şi a Sf Ioan Botezătorul
ce datează de la începutul secolului al XIX-lea. De asemenea, în pronaos se află alte
trei icoane pictate pe lemn datate 1857, Hristos binecuvântând, Maica Domnului
cu Pruncul în braţe şi Sf Împăraţi Constantin şi Elena. Pe peretele pronaosului se
află zugrăvit registrul portretelor ctitorilor acestei biserici, în culori vii, mărturie
veşnică a portului şi obiceiurilor precum şi a funcţiilor administrative deţinute în
acele vremuri. Pe peretele sudic se află zugrăvite portretele votive ale lui Jipan
Ioan Biv vel Pitar şi al soţiei Paniţa Elenka Pitărăsa. Pe peretele de intrare, în
stânga, se află portretele lui Jupan Pană Teodosiu şi Paniţa Elenka, fiica. În partea
dreaptă portretele lui Jupan Corniciă Brăiloi biv vel logofet şi Paniţa Zmaranda
Brailoika logofetesa.Aceste fresce înfaţişează chipurile celor două familii care au
contribuit la ridicarea şi împodobirea acestei biserici.
La exterior se mai păstrează fresca doar în pridvorul bisericii cu scene reprezentând
pe Iisus Hristos Emanoil, Raiul şi Iadul, Judecata de Apoi, asemănătoare prin
culoare şi expresivitate de cele zugrăvite în pridvorul mănăstirilor moldoveneşti.
Materialul pentru biserică a fost realizat de meşteri aduşi de boier din diverse
zone ale Olteniei pe la 1795.
Pisania
Deasupra uşii de intrare, în pridvorul bisericii, se află încastrată pisania cu
caractere chirilice, perfect păstrată până în zilele noastre, de formă pătrată, cioplită
în piatră și cuprinzând următorul text: ”Această sfântă și dumnezăiască beserică
care să prăzniţăşte cu hramul Sfinţilor Împăraţi întocmai cu Apostolii Constandin
si Elena si părinte Grigorie Decapolitu şi Sfântului Mucenic Cornilă zidită den
temelie de dumnia lui Jupan Pană (I) Teodosiu şi săvârşită de dumnia lui Jupan
Ion Pavel Pitar fiul numitului împodobită dupe cum să vede împreună cu soţia
lui Elinca Pităreasa spre pomenirea neamului in zilele preaînălţatului domnitor
4 Pr. Ion Rizea, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, ocrotitori de aşezăminte sfinte în Oltenia,
Craiova, 2013, p.69
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Grigorie Ghika voivod cu blagoslovenia preaosfinţiei sale episcopu Râmnicului
kir Neofitu la vă leatu 810 mai 10”. O transliterare mai puţin edificatoare a acestei
pisanii a fost citată de pr. Dumitru Bălaşa: „biserica de zid cu hramul Sfinţii
Împăraţi începută de Pană Teodosiu si savârşită de dumnealui Pitaru Ene Pană
la 1810, mai 21”.5 Din cuprinsul pisaniei, aflăm că biserica a fost târnosită având
trei hramuri (Sfinţii Împăraţi Constantin si Elena, Sf. Grigorie Decapolitul, Sf.
Cornilie ) în timpul preasfinţitului episcop al Râmnicului Neofit (1824-1840) şi
sub domnia primului domnitor pamântean de dupa fanarioţi Grigorie IV Ghica
(1822-aprilie 1828), având ca ctitor pe Pitarul Pană Teodosiu, Pitarul Ioan Pavel
cu fiul şi soţia sa, Elinca Pităreasa la 10 Mai 1810.
Ctitorii
Erau deosebit de înstăriţi la vremea aceea, unul fiind negustor- pitarul Ene
Pană, celălalt făcând parte din Divanul Craiovei-logofătul Cornea Brăiloiu.Un
bogat negustor şi mare boier craiovean a fost pitarul Ene Pană Este consemnat
în diverse documente ale vremii şi sub numele de Iene, Iane, Ene, Iene Pană
Ciorăescu sau pitarul Ioan Ciorăreanul. În diverse catagrafii, se arată că a devenit
boier de rangul al treilea-pitar, plecînd din rândul moşnenilor de rând, cumpărând
numeroase moşii şi proprietăţi scoase la mezat. Originea sa este încă necunoscută,
considerându-se a fi un neguţător bucureştean în căutare de îmbogăţire rapidă
prin Oltenia, urmaş al unor boieri neguţători scăpătaţi din Ianina-Grecia sosiţi
odată cu regimul fanariot sau urmaşul unui megieş bogat din Căpreni-Gorj pe
nume Pană paharnicul, trăitor prin anii 1600-1700. În cartierul Podbaniţa din
Craiova avea o zalhana ridicată pe pământul cumpărat la 1 aprilie 1816 de la
Elena Armăşoaia, soţia răposatului armaş Tudoran6.
De asemenea, la 26 august 1818, pitarul Ene Pană cumpără de la Lucsandra
Otetelişanu, un loc în Valea Vlăicii, lângă hanul paharnicului Nicoliţă Brăiloiu,
pentru 500 de taleri, pe care îl va revinde apoi negustorilor craioveni Emanoil
şi Iancu Goga. Tot în 1818 este numit biv vel pitar, iar la 12 noiembrie 1823
cumpăra casele scoase la mezat ale lui Barbu Pleşoianu contra sumei de 13100
taleri. Ulterior , va cumpăra moşiile Padea, Drănic, Coşovenii de Sus, Ciorari şi
Dârveşti. Avea, de asemenea şi o boltă la marginea Craiovei aşa cum aminteşte
un document legat de arderea Craiovei de către turci la 1800, că .....din tot târgul
Craiovei cruciş şi de-acurmeziş, totul s-a făcut cenuşă, numai zidurile stau
negre şi numai boltele cămăraşului Iene au scăpat, fiind închise de arnăuţi, la
5 Pr Dumitru Bălaşa, Date privind localităţile din Oltenia şi bisericile lor între anii 1823-1840,
în
Mitropolia Olteniei, an XXVIII, 1976, NR 5-6, P. 420
6 Meşteşugari şi neguţători din trecutul Craiovei.Documente 1666-1865, Direcţia Arhivelor
Statului, 1957,p. 9
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metereze...7 Pe cheltuiala sa si a familiei, a ridicat biserica de la Ciorari şi pe cea
din satul Păişani, comuna Stoina. A ajutat, de asemenea, Mănăstirea Bucovăţ, în
Condica căreia găsim consemnat pomelnicul familiei sale : „…. acest negustor
Pană au dat taleri 700 de s-au făcut ceşmeaua mănăstirii, să se pomenescă în
vecii….Pomelnicul dumnealui Iene Pană pitarul : Pană Iene, Theodosie iereu,
Theodosie, Dumitru cu parinţii lui, Ştefan, Elinka, Ioan cu fii, Dumitrache şi
Costandin…cu tot neamul lor…”
Ca personalitate se pare că era o fire dură , obişnuia să-şi bată slugile ,
să le alunge fără a le mai plăti simbria, pe muncitorii ce au participat la zdirea
bisericiilor sale nu i-a plătit ci i-a alungat spunându-le că au făcut- o pentru
iertarea sufletelor lor şi îi va avea Dmnezeu în pază. Toate acestea precum şi
averea sa a stârnit ura si invidia unei slugi ce fusese alungată de acesta, pe nume
Lazăr arnăutul, care împreună cu alţii îl vor ucide la 4 aprilie 1833, tăindu-i
gâtul, luându-i un cufăr plin cu galbeni, spunând la anchetă, că au fost plătiţi
de pităreasă să-l omoare pe soţ, deoarece ea nu îi mai putea suporta geloziile şi
bătăile aşa cum reiese din ancheta făcută de Divanul Criminalicesc al Craiovei8.
Pe lângă proprietăţile sale din Craiova, negustorul Ene Pană se orientează şi spre
cumpărarea unor terenuri agricole, moşii scoase la mezat, majoritatea cumpărate
sau deţinute cu ajutorul logofătului Corniţă Brăiloiu şi a soţiei sale Zmaranda
Brăiloaica, precum moşiile Padea, Drănicu, Dârvari, Coşovenii de Sus şi Ciorarii
de Sus. Se pare că în această perioadă în care a zidit bisericiile de la Păişani şi
Ciorari era şi arendaşul moşiei Păişani, deţinută de familia Brăiloiu şi a părţii de
moşie Ciorarii de Sus între anii 1800-1833.
După moartea pitarului Iene Pană averea sa se va împărţi între rudele sale,
ce vor vinde rând pe rând toate avuturile sale, inclus moşiile detinute La 20
decembrie 1835, cumnatul pitarului logofătul Ene Dimitriu cumpără de la
nepoatele pitarului ce vor pleca la Ianina în Grecia, Ecaterina, Elena şi Susana,
dreptul de moştenire plătind suma de 192 150 groşi iar în 1836 se va judeca
pentru moşiile Padea şi Drănic cu urmaşii lui Dumitrache Poenaru ce considerau
că pitarul l-ar fi înşelat la bani în momentul cumpărării moşiilor. În 1838,
Ene Dimitriu, cumnatul răposatului pitar vinde cele două moşii lui Mihalache
Mihail şi Constantin Braboveanu contra 6200 galbeni. De asemenea , conform
Catagrafiilor de la 1828 şi 1831, pe moşia Ciorarii de Sus a pitarului Iene Pană,
vieţuiau 72 de familii din care 39 birnici şi alte orânduieli 24 familii, în 1837
este amintită ca find în proprietatea protopopului Constandin Căpreanu şi a fiului
acestuia postelnicul Ion Căpreanu din satul vecin Căpreni, fiind vândută de
urmaşii casei pitarului. Bolta pe care o avea pe lângă Biserica Sf. Ilie din Craiova,
va rămâne după moartea sa pe seama bisericii scăzândui-se embaticul , închiriată
7 Ibidem, p.12
8 Ilie Vulpe, Mentalităţi în Oltenia Perioadei Regulamentare 1831-1847, Craiova, 2006, p 148
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pe zece ani vornicului Iordache Oteteleşeanu ctitorul bisericii, de la 1836 până în
1846, din 1846 rămânând în grija epitropului bisericii Savva Ioannovici.9
Logofătul Cornea sau Corniţă Brăiloiu a fost logofăt şi mare clucer şi a făcut
parte din Divanul de la Craiova. Moşia Păişani se pare că aparţinea în secolul
XVII de domeniile agricole ale boierului Statie Socoteanu , mai apoi trece în
posesia vistiernicului Costandin Geanoglu şi a lui Constantin Obedeanu,ce o
stăpâneşte între 1722-1728 deoarece în conscripţia Virmond la 1728 se arată
consemnat „Paisani, di Constantino Obedanul”10. În Catagrafiile din 1828, 1831,
este consemnată ca fiind în proprietatea logofătului Corniţă Brăiloiu şi a soţiei sale
Zmaranda sau Smaragda Brăiloaica. Boierul Corniţă Brăiloiu era fiul clucerului
Ioan sau Ioniţă Brăiloiu amintit la 1795 ca fost mare sluger şi epistat la casele
domneşti din Craiova, postelnic în 1758, mare sluger între 1776-1783 şi stolnic
la 1794.. Făcea parte din marea familie a boierilor Brăiloiu, ramura din Craiova.
A avut ca fraţi : Constantin Brăiloiu, mare şetrar, clucer şi hatman căsătorit cu
Elena Bengescu, pe serdarul Dumitrache căsătorit cu Maria Bibescu şi Păuna
căsătorită cu Gheorghe Coţofeanu. S-a născut în jurul anului1755, fiind căsătorit
mai întâi cu Maria Filişanu-Bărcănescu cu care nu a avut copii, a doua oară
cu Smaranda sau Zmaranda si au avut cinci copii : pe Grigorie mare sluger şi
stolnic, Toma, pe Maria sau Maricuţa căsătorită în 1810 cu Titu Bengescu, Bălaşa
şi pe Păuna sau Păuţa căsătorită cu serdarul de neam grec Costache Theoharis
în 1820. A avut numeroase funcţii administrative, fiind comis în 1772, clucer de
arie 1776, mare sluger 1787, între 1789-1794 face parte din Divanul Craiovei,
iar între 1813-18114 este mare logofăt. Corniţă Brăiloiu va muri în 1819 fiind
îngropat în curtea bisericii Obedeanu din Craiova iar soţia sa Smaranda, în anul
1838 fiind îngropată la mănăstirea Cernica din Bucureşti. Pe lângă biserica de la
Păişani a mai ridicat şi bisericiile de la Negoieşti-Dolj şi Ciocăneşti-Olt, la 1814,
ambele pe moşiile Brăiloiu11 .
În Condica mănăstirii Bucovăţ se află consemnate două pomelnice ale logofătului
Corniţă :
-

„Pomealnicul Dumnealui Clucerului Cornea Brăiloiu ( 1794 ):

VII
Cornea

MORŢII
Iordache

9 I.Donat, D.Ciobotea,I.Pătroiu, Catagrafia obştească a Ţării Româneşti din 1831, Craiova
2000, p 308-312
10 D.Ciobotea, A.Florescu, Biserica Sf.Gheorghe Nou Craiova-ctitoria Stoeneştilor,
Craiova,2011,p.32
11 Ibidem, p 48,113, 122.
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Smaranda
Grigorie
Ioan

Smaranda
Ioan
Safta

Cornea

Costandin

Alexandru

Ilinca

Bălaşa
Marica
Păuna
.....acest blagovodnic boer a dat taleri 10, ca să se pomenească veşnic...

-

Pomealnicul dumnealui vel logofet Corniţă Brăiloiul ( 1813) :

Zmaranda
Grigorie
Maria
Cornillie
Ioan
Bălaşa
....au dat Sfintăi Mănăstiri taleri 200 la învelişul besearicii ca să se pomenească
la Sfântul Jărtvelnic în vecii..”12

Se pare că moşia Păişani va trece în proprietatea logofătuluui Corniţă prin
„soţia lui Constandin Obedeanu, Stanca fiica lui Dumitraşcu Brăiloiu, mare
postelnic de Cerneţi, consilier imperial şi apoi monah sub numele Dositei şi a
Mariei Milescu-Pârâianu.” Între 1837-1840 este amintit ca proprietar Costache
Brăiloiu, nepotul Zmarandei Brăiloiu, în 1840 Costache Corniţoiu, între 184312 I.Donat, Despre Dionisie Eclesiarhul şi Mănăstirea Bucovăţ, în Arhivele Olteniei , XV,
1936, p 22-39
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1853 serdarul Gheorghe Hronidis ce o arendează clucerului Hristache Ionescu.
Preotul paroh Constantin Nicolaescu într-o încercare de monografie a parohiei
Păişani din anul 1983 afirmă că „...moşia Păişani a aparţinut la un moment
dat episcopului Timotei al Râmnicului, ca metoh al mănăstirii Bistriţa-Vâlcea,
vândută apoi unui oarecare Gherman ce o va revinde familiei Lahovari,apoi Şuţu
ce o va stăpâni din 1864 , fiind arendată pe rând lui Anghel Teodorescu, Sotir
Iovanovici sau M. Economu...”13 La 20 august 1897 este amintit ca proprietar
George Emanoil Lahovary (1854-1897) proprietar căsătorit cu Zoe AlexandrescuCafegibaşa, ce da bani pentru repararea acoperisului bisericii. George Em.
Lahovary a fost fratele cunoscutului Alexandru N. Lahovary, cunoscut politician
și ministru de externe român. G. Em. Lahovari si-a făcut toate studiile la Paris de
unde s-a întors cu diploma de licențiat în drept. A început prin a intra în diplomație
la 1879, apoi a trecut în 1881 șef al cabinetuluĭ Ministruluĭ de externe. In 1885,
cumpără dela Al. Ciurcu ziarul l’Indépendance Roumaine și duce o campanie
violentă contra guvernuluĭ liberal. Deputat în Cameră de la 1888 până la 1891,
George. Em. Lahovary a fost censor la Banca Națională până la 1895 când a
demisionat. Decedeaza la varsta de 43 de ani in duelul cu Nicu Filipescu.Ultimul
proprietar al moşiei devine prinţul Gheorghe Alexandru Şuţu ( Soutzou) prin
căsătoria sa cu văduva Zoe fostă Lahovary, amintit ca proprietar în 1907, va fi
expropiat între 1919-1921 prin noua reforma agricola ,pe motiv că era de origine
străină. Moşia Păişani ce avea 427 ha şi 57 ari va fi arendată Obştei Păişani,
arenda fiind stabilita la 15 460 lei. În anii 1934-1935 în urma unei convenţii între
statul român şi cel grec, i se va retroceda doamnei Zoe Şuţu-Lahovary 440 ha
pădure, pe care îi va vinde ulterior.
Lucrări de renovare
. A suferit numeroase reparaţii (1875, 1882, 1893, 1911, 1938, 1976, 2002).
In anul 1875, 15 august, s-a pardosit biserica cu blane si s-au facut jeturi noi.
În timpul păstoririi preotului Ion Mihăescu (1880-1919), s-au făcut o serie de
reparaţii bisericii. Afost acoperită cu şindrilă, o perioadă chiar cu coceni şi papură
(1850), în momentul de faţă acoperită cu tablă. În 1875 arendaşul moşiei Păişani,
Anghel Teodorescu, a acoperit-o cu tablă şi a pardosit-o la interior cu cărămidă
şi blane. În anul 1882, ea a fost renovată, la 19 mai 1893 s-au terminat de mărit
ferestrele, la 20 august 1897 a fost vopsită tabla acoperişului pentru prima oara
pe cheltuiala proprietarului moşiei, Gheorghe Emanoil Lahovary, iar în 1908, 15
august, s-a terminat de vopsit a doua oară acoperişul pe cheltuiala arendaşului
Sotir Iovanovici. În 1899 s-a refăcut gardul şi s-au plantat brazii şi teii din curte.
Este renovată din nou în 1911 de către acelaşi preot, când s-a făcut soclul de
ciment, tinda a fost închisă între stâlpi şi ferestrele au fost mărite. Din păcate,
13 vezi Pr Constantin Z. Nicolaescu, Monografia parohiei Păişani, în Arhivele bisericii
Păişani p 10
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prin aceste modificări s-a adus un rău bisericii, slăbindu-se tencuiala, mai ales la
încadratura ferestrelor14.
În timpul primului război mondial a suferit numeroase stricăciuni din partea
armatelor de ocupaţie ce au transformat-o în grajd de cai, arzând arhiva, cărţile
de cult şi mobilierul, iar clopotul a fost topit. În 1938 se fac din nou reparaţii în
valoare de 70.000 lei, din care 48.221 lei donaţi de enoriaşi, dar o găsim afectată de
cutremurul din 1940. Între 1941-1942, s-a renovat biserica după ce fusese afectată
de cutremur prin strădania preotului Ioan Nicolăescu, când s-a făcut consolidarea
prin legarea în fier, s-a refăcut acoperişul, apoi s-a spălat pictura interioară. Pictura
interioară şi exterioară a fost restaurată de către pictorul bucureştean Trăşculescu
Gheorghe, in anul 1975, prin străduinţa preotului Constantin Z. Nicolaescu, în
timpul căruia s-a reparat din nou acoperişul, acoperindu-se cu şiţă, au fost mărite
streaşinile, ferestrele au fost micşorate şi va biserica a fost electrificată. Astfel,
biserica va fi resfinţită la 9 mai 1976 de către mitropolitul Olteniei Teoctist
Arăpaşu viitorul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. 15
Alte lucrări de înfrumuseţare a acestui sfânt lăcaş au fost efectuate de actualul
preot paroh Nicola Marin, fiind resfiinţit ultima oară în anul 2002 de către
mitropolitul Olteniei, Î.P.S Teofan. La repararea bisericii au contribuit prin daniile
lor şi ceilalţi propietari ai moşiei Păişani precum Costachi Brailoiul, Costake
Corniţoiu, arendaşii Hristea Hronidis, Hristea Ionescu, Sotir Iovanovici, , Zoe
Suţu-Lahovary, familia boierilor Şuţu. Biserica a fost împropietărită cu 17 pogoane
de pământ în 1864, date spre folosinţa preoţilor acesteia. Dintre preoţii slujitori
ai acestei bisericii de-alungul timpului amintim : pe popa Ionaşko zugravul,
popa Dobre sin Ion, popa Mihai sin Costandin, diaconul Neagoe sin Dumitrache,
popa Fota Dobre, popa Dumitru Dobre, diaconul Mihai sin Gâtej, Ion Mihăescu,
Dimitrie Petrescu, Ioan Nicolăescu, Constantin Z. Nicolaescu, Nicola Marin16.
Biserica posedă obiectecte de patrimoniu precum : carţi de ritual în limba
slavonă din 1742, 1800, 1810, 1841, icoane împărăteşti şi două sfeşnice de alamă
datate 1885 donate de Zoe Lahovary-Şutu, proprietar al moşiei Paişani. A fost
cercetată si mentionată de către marele istoric Nicolae Iorga şi antropologul C.S
Nicolaescu-Plopşor. Biserica Sfinţii Împăraţi din satul Păişani, comuna Stoina
este un valoros monument de artă religioasă de la început de secol XIX, ce se
remarcă prin expresivitatea şi frumuseţea picturii în frescă interioară şi exterioară,
prin pisania sa dăltuită în piatră,dar şi prin valoroasele sale cărţi de cult şi icoane
pe lemn, ce au dăinuit peste veacuri.
14 Ibidem p.12-18
15 Ibidem, p 27,28
16 vezi Anuar 1909,Bucureşti 1909, Anuarul pe anii 1921-1925, Bucureşti, 1924 sau Anuarul
Mitropoliei Olteniei 1941-1942, Craiova ,1943
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Rămasurile de pe urma slugerului Tudor Vladimirescu.
Documente păstrate la Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale
Ion Hobeanu
Rezumat
This article highlights the archives of the Gorj County National Archives
Service with regards to the asset succession left over from Tudor Vladimirescu in
Cerneti City, Mehedinti County; the highlight is being made by entirely publishing
the following documents.
Moartea tragică a conducătorului revoluţiei de la 1821 din Ţara
Românească a lăsat nerezolvată şi problema succesiunii acestuia, mai ales că „au
murit sterp” şi fără „clironomi”ca să-i cităm pe locuitorii oraşului Cerneţi.
Problema succesiunii acestuia se pune la sfârşitul anului 1831 când
locutorii din oraşul amintit mai sus au solicitat ca bunurile rămase în acel oraş să
le fie date pentru a construi o şcoală în casele dărăpănate din oraş, iar pe locul de
casă de lângă popa Ioniţă să construiască o casă pentru doctor1, jalaba acestora
ajungând până la Marea Vornicie din Lăuntru (echivalentul Ministerului de
Interne din zilele noastre). Prin urmare aceasta porunceşte ocârmuirilor din judeţe
să caute moştenitor pentru averea „răposatul sluger”. Corespondenţa purtată pe
această temă se regăseşte într-un dosar din fondul arhivistic „Prefectura Judeţului
Gorj”. Din aceasta rezultă că deşi a fost găsit un moştenitor legal al averii de la
Cerneţi în persoana fiului nevârstnic al fratelui său, Papa Vladimirescu, acesta
renunţă când află că averea era grevată de datorii.
Considerând că această problematică este mult mai largă şi necesită
cercetări la arhivele din judeţele Dolj, Mehedinţi şi la Serviciul Arhivelor Naţionale
Istorice Centrale din Bucureşti, iar materialul păstrat în arhivele gorjene este
insuficient pentru realizarea unui studiu pertinent, prin urmare, pentru moment,
publicarea integrală a materialului arhivistic existent aici este cea mai bună
soluţie, mai ales că aceste documente nu au fost publicate. O trimitere la acestea
face Tudor Răţoi în articolul „Succesiunea lui Tudor Vladimirescu de la Cerneţi”2
şi Bratu Alexandru în articolul „Moştenirea lui Tudor Vladimirescu”3.
1 Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale Gorj, Fond Prefectura Judeţului Gorj, dos.
83/1831–1835, fila 1
2 Răţoi Tudor, Succesiunea lui Tudor Vladimirescu de la Cerneţi, în Oltenia, nr.2/1999, p. 77,
nota 4
3 Bratu Alexandru, Moştenirea lui Tudor Vladimirescu, in Vertical 17 noiembrie 2010, (www.
verticalonline.ro/mostenirea-lui-tudor-vladimirescu)
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Ordonarea s-a făcut după data de emitere a documentelor, fără ase lua în
calcul data primirii acestora la Ocârmuirea judeţului Gorj.
La transliterare s-a respectat ortografia vremii, fiind completate în paranteze
unghiulare prescurtările sau lipsa unor litere sau cuvinte. La documentul nr. 3
s-au folosit punctele în locul în care documentul are lipsuri fiind rupt.
O situaţie aparte se înregistrează la documentele 18 şi 19 unde există note
probabil în limba greacă scrise cu alfabet chirilic. Nefiind cunoscător al acestei
limbi în locul acestor note s-a scris „text în limba greacă”, tocmai pentru a evita
transliterarea greşită a textului, urmând ca după consultarea unor specialişti în
paleografie greacă să se revină cu publicarea integrală a acestor documente, fiind
publicat astfel textul în limba probabil greacă şi traducerea acestuia în limba
română.
Documentul nr. 20 a fost datat după raportul Ocârmuirii cu care a fost
înaintat la Marea Vornicie din Lăuntru. Deşi aparent în acest document par să
existe două acte distincte, unul fiind declaraţia prin care cei doi soţi Golumbeanu
renunţă în numele minorului la moştenire, iar celălalt fiind adeverirea acestuia de
către Ocârmuire, s-a considerat că este doar un singur document. Acest lucru s-a
făcut plecând de la porunca Marii Vornicii din Lăuntru şi de la practica notarială
din zile noastre când un document autentificat/legalizat este format din textul
documentului şi procesul verbal de autentificare/legalizare a acestuia.
Acolo unde s-au observat greşeli de redactare făcute în vechime s-a
introdus în paranteze rotunde forma corectă. Tot în paranteze rotunde au fost
trecute şi porţiunile indescifrabile din text.
Pentru cuvintele a căror citire nu este sigură, ci una probabilă, în text a
fost introdus un semn de întrebare.
Documente
1. 1831 decembrie 28
Porunca Marii Vornicii din Lăuntru către ocârmuitorul judeţului Gorj
prin care se cere găsirea moştenitorilor lui Tudor Vladimirescu pentru a primi în
stăpânire averea acestuia din oraşul Cerneţi
Primită ghen<a>r<ie> 1
Dvornicia Mare din Lăuntru a Ţării Rumâneşti
Dum<nea>lui otcârmuitorul judeţului Gorj
Fiindcă obştea oraşului Cerneţi din sud. Mehedinţi prin jalbă către Exelenţia
Sa D. Dăplin Împuternicitul Prezident au prepus că într-acel oraş mai nainte vreme
aflându-să un slugeru Tudor Vlădomirescu şi au murit sterp şi având un loc pă
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care este făcută şi o casă dă zid cum şi alt loc slobod lângă casele clericului popa
Ioniţă i o vie cu pomet şi pivniţă dă zid în dealul Poiana Hoţească şi o făcaie mică
de moară pă apa Plişove<i>, numai vadul mori şi din pricină că nu are clironomi
casăle ce sunt pă acel loc s-au dărăpănat cu totul, via s-au părăsit, moara ce era
s-au prăpădit şi din vreme în vreme să vor părăsi toate. Cerând orăşani de acolo
ca să li să dea aceste acareturi dărăpănate şi părăsite în stăpânirea lor spre a le
întrebuinţa, însă casăle pentru şcoalele obşteşti, locul cel slobod să facă pă dânsul
case pentru şăderea dohtorului cum şi via cu pometul i pivniţa şi vadul de la
moară fiind supusă stricăciunei să aibă voie a le vinde prin mezat şi câţi bani vor
prinde pă dânsele să-i întrebuinţeze în cheltuielile facerii acestor case.
Drept aceea pă temeiul rezuluţiei Exelenţii Sale D. Prezident să scrie acei<i>
ocârmuiri ca prin suptocârmuitorii plăşilor să publicarisească în tot coprinsul al
acelui judeţ dacă să află vreun firesc şi pravilnic clironom a mai sus numitului
răposat sluger Tudor.
În soroc de 4 luni să să arate la Stăpânire ca să-l cerceteze şi când să va
găsi clironam pravilnic să va da în stăpânirea lui toate aceste acareturi atât numai
să aibă destoinice documenturi ca să poată fi crezut. Iar când până la arătatul
soroc nu să va arăta asemenea clironom atunci stăpânirea va împlini cererea
obştii pomenitului oraş, Cerneţi din sud Mehedinţi. Iar acum de primirea aceştii
porunci şi întocmai urmare să aibă Vornicia răspuns.
Pentru Marele Dvornic din Lăuntru (semnătură indescifrabilă)
1831
decembrie 28
Sectia 3-lea
Masa 2-lea
Rezoluţie: Seful cîrmuitor Creţeanu
Fond Prefectura Judeţului Gorj, dos. 83/1831–1835, fila 1.
Original, română, hârtie

2. 1832 ianuarie 2
Raportul ocârmuitorului judeţului Gorj către Marea Vornicie din Lăuntru
prin care se comunică acesteia existenţa unui moşţenitor în persoana fiului lui
Papa Vladimirescu, fratele slugerului
Dvornicia Secsia 3-lea Masa 2-lea No 4
Primind porunca Cin<stit>ei Dvornicii cu no 1803 am văzut cele
coprinzătoare în pricina rămasurilor slugerului Tudor Vlădimirescu care să
cere de către opştea Cernăţenilor supt numire că numitu sluger au murit făr de
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clironom şi să porunceşte ca să cercetez şi fiind vreun clironom clavilnic (corect
era pravilnic n.n.) să se arate cu documenturi ca să poată fi crezut. Pentru care spre
răspuns facem cunoscută Cin<stitei> Dvornicii că numitul sluger are clironom
pravilnic nepot de frate, fecior al răposatului vistierului Papa Vlădămirescu
căruia i să va face cunoscut a să arăta la Cinstita Dvornicie cu documenturile cele
cuviincioasă.
1832
ghen<a>r<ie> 2
Fond Prefectura Judeţului Gorj, dos. 83/1831–1835, fila 2.
Original, română, hârtie
3. 1832 ianuarie 5
Porunca ocârmuitorului judeţului Gorj către subocârmuitorul plasei Gilort
pentru a comunica moştenitorului porunca Marii Vornicii din Lăuntru cu privire
la rămasurile slugerului Tudor Vladimirescu
Ocârmuirea Judeţului Gorj
D<u>m<nea>ta suptocârmuitorule al plăşi<i> Gilortului, findcă Cinstita
Mare Dvornicie prin poruncă cu no 1803 îm<i> dă în cunoştinţă că obştea oraşului
Cerneţi prin jalbă au făcut cerere pe<n>tru rămasăle răposatului slugerului Tudor
Vlădimirescu ce au murit sterp şi fără clironom, care rămasuri să le întrebuinteze
pentru facerea casălor şicolii obşteşti i pentru ale doctorului şi mi să porunceşte
ca să cercetez în coprinsul acestui judeţi şi dovedindu-să vreun pravilnic clironom
al numitului sluger în soroc de 4 luni să să arate la stăpânire că să să cerceteze şi
să-i încredinţeze toate acele rămase supt stăpânirea lui. Şi findcă mă pliroforisi că
la satul Vlădimiru să află nepot de frate, adecă copilul răposatului vistieru Papa
Vlădimirescu frate cu numitu sluger, să scrie D. <umneata> ca să-l vesteşti şi întracest soroc să să arate negreşit la Cinstita Dvornicie cu documenturi destoinice
ca să poată fi crezut, căci de nu să va arăta până la acest soroc să vor slobozi toate
acele rămasuri după cer<e>rea Cernăţenilor.
<1>832 ghenarie 5
Pentru D. Ocârmuitor N. Rusenescu, secretar
Fond Prefectura Judeţului Gorj, dos. 83/1831–1835, fila 3.
Original, română, hârtie
4. 1832 ianuarie <9>
Raportul subocârmuitorului plasei Gilort către ocârmuitorul judeţului Gorj

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

223
prin care comunică primirea poruncii de a vesti moştenitorul despre porunca
Marii Vornicii din Lăuntru
pri<mită>4
No 3
Cinstita Otcârmuire a acestui judeţ Gorj
Suptocârmuitorul Plăşii Gilort
Porunca Cinstitei Ocârmuire dă supt nr. 44 prin care .... ceşti să-l publicuiesc
în coprinsul aceştii plăşi… dovedire a v<r>unui pravilnic clironom pentru ...
răp<o>satul sluger Tudor Vlădimirăscu cum mai vârtos? ... cunoscut nepotul său
dă frate copilul vistier<ului> ... Vladimirescu, frate cu numitul sluger ca să ... şi
în soroc însămnat să să arate la Cinstita Dvornicie ... dăcumenturi dăstoinice pă
al cărora temei să i să d<ea> supt stăpânire acele rămasuri. Căci nearătând... în
sorocul pus la stăpânire vor fi date numiţilor cernăţ<e>nii care s-au arătat cu jalbă
care cinstită poruncă primind-o întocmai voi urma ear dă primire nu ... a răspunde
Cinstitei Otcârmuiri.
D. Măldărăscu
<1>832 ghenar <9>
Fond Prefectura Judeţului Gorj, dos. 83/1831–1835, fila 4.
Original, română, hârtie
5. 1832 februarie 19
Raportul subocârmuitorului plasei Gilort către ocârmuitorul judeţului
Gorjprin care îi aduce la cunoştinţă că moştenitoul irefuză a accepta “rămasurile”
fără să cunoască dacă aceste sunt grevate de datorii
No 225

primit fevr<uarie> 19: <1>832
Cinstita Otcârmuire a acestui judeţ Gorj
Suptocârmuirea plăşii Gilortului

După porunca cinstitei Otcârmuiri supt nr. 44 făcând cunoscută copilului
răposatului vistierului Papa Vlădimirescu, frate cu slugeru Theodor a să arăta
în soroc de patru luni la Bucureşti la Cinstita Stăpânire ca să i să încredinţăză
toate rămasurile slugerului Theodor ca un clironom al numitului. Dar socoteşte
că răposatul sluger va fi datori şi arătându-să de clironom poate să cază în vreo
răspundere mai mult decât preţul acelor rămasuri <şi> nu cutează a să arăta la
Cinstita Stăpânire pentru care după datorie fac cunoscută Cinstitei Ocârmuiri.
4 Documentul este rupt pe o margine având părţi lipsă marcate prin puncte
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D. Măldărăscu
Anul 1832 fevr<uarie> 19
Rezoluţie: Să să facă raport către Vornicie arătându-să pricinuirea copilului
moştenitor.
Fond Prefectura Judeţului Gorj, dos. 83/1831–1835, fila 5.
Original, română, hârtie
6. 1832 februarie 20
Raportul ocârmuitorului judeţului Gorj către Marea Vornicie din Lăuntru
prin care se comunică acesteia că moştenitoul irefuză a accepta “rămasurile”
fără să cunoască dacă aceste sunt grevate de datorii
Cinstita Mare Dvornicie din Lăuntru
Ocârmuirea Judeţului Gorj
După porunca Cinstitei Vornicii ce s-au primit către această Ocârmuire
încă de la 28 ale trecutului deche<m>vre cu no 1803 ca să cercetez şi fiind vreun
clironom prăvilnic al slugerului Theodor Vlădimirescu să i să facă cunoscut
a să arăta la Cinstita Dvornicie în soroc de patru luni ca să i să dea stăpânire
rămasurile numitului sluger ce le are în sud Mehedinţi. Am mai înştiinţat Cinstita
Dvornicie şi de la 2 ale trecutului ghenarie cu no 4, că clironom prăvilnic are
slugeru Theodor, nepot de frate, fiu al vistierului Papa Vlădimirescu carele are
vârstă de ani 12. Şi făcându-i-să cunoscut atât lui cât şi mumei sale a să arăta la
Cinstita Dvornicie prin primirea clironomii unchisău au dat răspuns că să sfieşte
a să face clironom mai nainte pănă ce nu va lua ştiinţă şi de datoriile care putea să
aibă mortul sluger, rugându-să a arăta milostivire Cinstita Dvornicie asupră-i, să
facă mai întâi o publicaţie de obşte ca cei ce vor fi având să ia de la sluger<ul>
Theodor Vlădimirescu, unchisău să să arate cu documenturile ce vor avea în
soroc hotărât, ca văzându-să şi ce datori să aleg bune pă urma numitului să i să
facă cunoscut ca să-şi ia seama de să poate face clironom sau nu.
<1>832 fevr<uarie> 20
Prin care nu lipsesc a da în cunoştinţa
Cinstitei Dvornicii propunerea nevârstnicului şi binevoind Cinstita Dvornicie a
arăta milostivire asupră-i să va urma cele
cuviinţă asupra rugăciunii sale.
C. Creţ<eanu>
G. N. Rusănescu
Secsia al 3-lea
Masa al 2-lea
No 361
Fond Prefectura Judeţului Gorj, dos. 83/1831–1835, fila 6.
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Original, română, hârtie
7. 1832 martie 11
Porunca Marii Vornicii din Lăuntru către ocârmuitorul judeţului Gorj
prin care se cere găsirea creditorilor lui Tudor Vladimirescu din judeţul Gorj
No 473

Primită mart<ie> 15
Dvornicia Mare din Lăuntru a Ţării Rumîneşti
Otcîrmuitorului judeţului Gorj

Asemănat cu porunca aceştii Dvornicii date şi de către acea Otcîrmuire încă
de la 28 ale trecutului dechevrie supt nr. 1802 în pricina cereri<i> ce au făcut
obştea oraşului Cerneţu din sud Mehedinţi pentru nişte rămasuri ale răposatului
slugeru Tudor Vladimirescu ce au murit sterp. Fiindcă din răportul Otcârmuirii
judeţului Gorj cu no 361 şi a judeţului Dolj cu no 545 cum şi din înscrisul ce au
dat la Otcârmuirea judeţului Dolj trei feţe dintre boeri din Craiova să dovedeşte
pravilnic moştenitor un copil al răposatului vistieru Papa Vladomirescu, frate cu
slugeru Tudor, care copil nevârstnic fiind să află supt creşterea unui Dumitrache
Golumbeanu ce ţine de soţie pă muma numitului, şi care să sfieşte a primi acea
moştenire mai înainte până nu va lua ştiinţă şi dă datoriile care poate să aibă
mortul sluger. Drept aceea să scrie aceii Otcârmuiri să să publicarisea<s>că prin
supt otcârmuitori<i> plăşilor în tot coprinsul acelui judeţ, că oricine va avea a
lua datorie de la numitul răposat sluger Tudor în soroc de patru luni să să arate la
aceea Otcârmuire ca şi Otcârmuirea să facă cunoscut Dvorniciei, cine sânt aceia
şi ce are să ia fieşcare, spre ştiinţă căci oricare până la numitul soroc nu să va
arăta, să ştie că nu-i va mai rămânea cuvinţa de a mai cere cevaşi, iar rămasurile
numitului sluger să va da moştenitorului şi nepotului său dă frate.
Pentru Marele Dvornic din Lăuntru (semnătură indescifrabilă)
1832 mart<ie> 11
Secsia 3-lea
Sasa (corect era masa n. n.) 2 lea
Bucureşti
Rezoluţie: Publicaţie în tot judeţu Şeful Canţelariei Iordache Creţeanu?
Fond Prefectura Judeţului Gorj, dos. 83/1831–1835, fila7.
Original, română, hârtie
8. 1832 martie 15
Raportul ocârmuitorului judeţului Gorj către Marea Vornicie din Lăuntru
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prin care se comunică primirea poruncii acesteia
Dvor<nicia> Secsia al 3-l<ea> mas. 2 nr. 602
Primind porunca Cinstitei Dvornicii cu nr. 474 am văzut cele coprinzătoare
a să publicui în cuprinsul judeţului pentru cei ce vor avea să ia de la răp<osatul>
sluger Thodor Vlădimirescu ca să să ştie în soroc dă 4 luni la ocârmuire.
Pentru care întocmai să va face urmare.
C. Creţ<eanu>
1832
mart<ie> 15
Fond Prefectura Judeţului Gorj, dos. 83/1831–1835, fila 8.
Original, română, hârtie
9. 1832 martie 15
Porunca ocârmuitorului judeţului Gorj către subocârmuitorii plaselor din
judeţul Gorj pentru publicarea poruncii Marii Vornicii din Lăuntru referitoare la
găsirea creditorilor lui Tudor Vladimirescu
Ocârmuitorul judeţului Gorj
D<u>m<nea>ta suptocârmuitorule al plăşii (loc liber în text n. n.) pă
temeiu poruncei Cinstitei Dvornicii ce am primit cu no 474 să scrie D<u>m<ita>le
să poblicuieşti în tot coprinsul aceii plăşi ca cine va fi având datorie să primească
de la răposatu slugeriu Theodor Vlădimirescu să să arate la ocârmuire cu
documenturile ce va avea, căci or<i>carele nu să va arăta în soroc de 4 luni să
ştie că nu va mai putea face nici o pretenţie fiindcă după trecerea acestui soroc să
ia a să da în stăpânirea pravilnicului clironom, nepotului de frate, toate rămasurile
numitului sluger.
Cos<tan>din Creţeanu
<1>832 mart<ie> 15
No poruncilor
603 Novaci
604 Vâlcan
605 Jiu
606 Tis<mana>
607 Amaradia
608 Gilort
Fond Prefectura Judeţului Gorj, dos. 83/1831–1835, fila 9.
Original, română, hârtie
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10. 1832 martie 18
Raportul subocârmuitorului plasei Tismana către ocârmuitorul judeţului
Gorj prin care îi aduce la cunoştinţă că a primit porunca acestuia
No 527 Primită martie 19
No 104

Cinstita Otcârmuire a acestui judeţ Gorj
Suptotcârmuitorul plăşii Tismenii

Am primit porunca Cinstitei Otcârmuiri cu no 606 coprinzătoare ca să
publicuiesc ca cine va avea să primească datorie de la răp<o>s<a>t<u>l sluger
Thudor Vlădimirescu să să arate la Cinstita Otcârmuire cu documenturile ce va
avea în soroc dă patru luni căci după aceasta nu va mai putea face nici o pretenție
fiindcă să ia a să da în stăpânirea pravilnicului clironom nepotusău.
La care răspunzi că voi fi urmat a publicui cu întocmai după poruncă.
Pentru D. suptotcârmuitor
Costandin? Plopşoreanu
1 8 3 2
mart<ie> 18
Rezoluţie: la delă
Fond Prefectura Judeţului Gorj, dos. 83/1831–1835, fila 10.
Original, română, hârtie
11. 1832 martie 18
Raportul subocârmuitorului plasei Amaradia către ocârmuitorul judeţului
Gorj prin care îi aduce la cunoştinţă că a primit porunca acestuia
No 533 Primită mart<ie> 19
No 41

Cinstita Otcârmuire a acestui judeţ Gorj
Suptotcârmuirea plăşi Hamarăzii

Am primit porunca Cinstitei Otcârmuiri de la 15 ale următoriului cu no
607 coprinzătoare ca să publicuesc în tot coprinsul aceştii plăşi ca cine va avea
să primească datorii de la răposatul sluger Theodor Vlădimirescu să să arate la
Cinstita Otcârmuire cu documenturile ce va avea căci care nu să va arăta în soroc
de patru luni să ştie că nu va avea nici o pretenţie. Întocmai voi fi următori
(Indescifrabil) Săftoiu
<1>832
mart<ie> 18
Rezoluţie: la delă
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Fond Prefectura Judeţului Gorj, dos. 83/1831–1835, fila 11.
Original, română, hârtie
12. 1832 martie 18
Raportul subocârmuitorului plasei Jiului către ocârmuitorul judeţului
Gorjprin care îi aduce la cunoştinţă că a primit porunca acestuia
No 518 Primită mart<ie> 19
No 96

Cinstita Otcârmuire a acestui judeţ Gorj
Suptocârmuitorul plăşii Jiului

Am primit porunca Cin<stitei> Otcârmuiri cu no 605 poruncitoare pentru
ca să publicarisim în tot coprinsul plăşii ca oricare va avea datorii să ia de la
răposatul slugerul Theodor Vladimirescu să s-arate la Ci<nsti>ta Otcârmuire cu
ducument<urile> ce va avea şi înţelegând cele poruncite întocmai voi fi următor
(Semnătură indescifrabilă)
<1>832 mart<ie> 18
Rezoluţie: la delă
Fond Prefectura Judeţului Gorj, dos. 83/1831–1835, fila 13.
Original, română, hârtie
13. 1832 martie 19
Raportul subocârmuitorului plaiului Novaci către ocârmuitorul judeţului
Gorjprin care îi aduce la cunoştinţă că a primit porunca acestuia
No 500 Primită mart<ie> 19
No 83

Cinstita Otcârmuire a acestui judeţ Gorj
Suptotcârmuitorul plaiului Novaci

Am primit porunca Cinstitei Otcârmuirii cu no 603 pentru de a se
vesti în coprinsul acestui plai că oricine va avea a lua datorie de la răposatu
Theodor Vlădimirescul, în soroc de 4 luni să să arate la Cinstita Otcârmuire cu
documenturile ce vor avea şi întocmai voi fi următori, întocmai precum mi să
porunceşte.
Matei Dragoescu
1832
martie 19
Rezoluţie: la delă
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Fond Prefectura Judeţului Gorj, dos. 83/1831–1835, fila 12.
Original, română, hârtie

14. 1832 martie 19
Raportul subocârmuitorului plaiului Vulcanu către ocârmuitorul judeţului
Gorjprin care îi aduce la cunoştinţă că a primit porunca acestuia
No 511 Primită mat<ie>
No 35

19

Cinstita Otcârmuire a acestui Judeţ Gorj
Suptotcârmuitoru plaiului Vâlcanu

Am primit porunca Cins<titei> Otcârmuiri cu nr. 604 pentru ca să
publicuiesc în tot plaiu ca cine va fi având datorie să primească de la răp<osatul>
Theodor Vlădimirescu să s-arate la Cinstita Otcârmuire cu documenturile ce va
avea pentru care întocmai voi fi următori
Ioan Mongescu
<1>832 mart. 19
Rezoluţie: la delă
Fond Prefectura Judeţului Gorj, dos. 83/1831–1835, fila 14.
Original, română, hârtie
15. 1832 martie 19
Raportul subocârmuitorului plasei Gilort către ocârmuitorul judeţului
Gorjprin care îi aduce la cunoştinţă că a primit porunca acestuia
No 562 Primită martie 22
No 68

Cinstita Ocârmuire acestui judeţ Gorj
Suptotcârmuitoriu plăşii Gilortului

Porunca Cinstitei Otcârmuiri supt nr. 608 a publicui ca cine va avea datorii
la răpăosatul slugeru Theodor în soroc dă 4 luni să să arate la cinstita Stăpânire cu
plecă<ciune> primindu-o întocmai vom fi următori.
D. Măldărescu
<1>832 martie 19
Rezoluţie: la delă
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Fond Prefectura Judeţului Gorj, dos. 83/1831–1835, fila 15.
Original, română, hârtie
16. 1832 mai 2
Porunca Marii Vornicii din Lăuntru către ocârmuitorul judeţului Gorj
prin care i se aduce la cunoştinţă că la Agia Bucureşti a apărut un creditor în
persoana porucicului Pavel Macedonschi, fiind trimise copii după jalba acestuia
şi chitanţele doveditoare ale împrumutului
No 1052 Primită mai 6
No 883
Rumâneşti

Vornicia Mare din Lăuntru a Tări
Ocârmuitorului judeţului Gorj

Potrivit cu raportul aceei Ocarmuiri de supt no 361 în pricina rămasurilor
răp<osatu>lui sluger Tudor Vladomirescu, făcându-sa obşteşti porunci către
toate ocârmuirile judeţelor şi la Agia Politii ca oricine va avea a luoa datorie de la
numitul răp<osa>t în soroc de patru luni să să arate la stăpânire. Au primit acum
Vornicia răspuns de la Agiea aceştii Politii cu alăturatele pă lângă aceasta copii
după jalba şi înscrisurile ce au înfăţişat la Agie poruncicu Pavel Machidonschi
prin care dovedeşte că are a luoa t<a>l<e>r<i> doăzeci şi una de mii noă sute şi
trei lei cu doă zapise precum <în> coprinderea lor să arată.
Drept aceia să scrie acei ocârmuiri ca să să cheme la Ocârmuire Dumitrache
Golumbeanu ce ţine de soţie pe muma copilului ce au fost căsătorită mai înainte
cu vistierul Papa Vladomirescu, fratele răposatului sluger Tudor ca unul ce este
îngrijitor nevârstnicului de la care să să ia răspuns în scris de voieşte a să arăta
clironom acum pă rămasurile mortului sluger şi să plătească datoria ce să arată mai
sus sau nu. Care înscris iscălit şi de soţia sa, adică muma nevârstnicului, adeverit
şi de acea ocârmuire cu raport însoţit, să să trimiţă la Vornicie spre a să face
cuvincioasa punere la cale a să despăgubi jăluitoru paruncicu Machidonschi.
Marele Vornic din Lăuntru Gr. Filipescu
Pentru seful Secsiei Vist<ier> Carabulea
Anul 1832
Maiu 2
Secsia 3 lea
M. 2 lea
Rezoluţie: Să să întrebe Golumbeanu aflându-să aici şi de răspunsul ce va
da luîndu-să înscrisul său răportuind la Vorn<icie>.
Fond Prefectura Judeţului Gorj, dos. 83/1831–1835, fila 16.
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Original, română, hârtie
17. 1832 mai 2
Jalba depusă de porucicul Pavel Macedonschi prin care cere recuperarea
datoriilor de la slugerul Tudor Vladimirescu, dovedind cu înscrisuri acest fapt
Copie
Către Cin<stita> Agie a Politii Bucureşti
Plecată jalbă
Dă la răposat sluger Theodorache Vladomirescu având a lua cu două
zapis<e> din leat 1820 şi 1821 capete lei douăzeci şi una dă mi nouă sute trei
şi fiindcă eu m-am aflat peste graniţă la S<fânta> Rusia şi zapisile nu-mi era la
îndemână nu am putut face cerere. Iar acum aflându-mă aici auzii că să cheamă
creditorii numitului Vladomirescu de către stăpânirea de aici de aceea eu alăturat
pă lângă aceasta întocmi<i> copii dup-aceste zapise plecat mă rog Cinstitei
Agii să-i facă cuvincioasa punere la cale ca din averea ( indescifrabi) să-mii ia (
indescifrabi) bani cu dobânda lor.
Plecată ? slugă ?
Parucic Pavel Machidonschi
Că această copie este întocmai după cea în original am adeverit
Vis<tier> Carabulea Stolniceascu
1832 mai 2
Fond Prefectura Judeţului Gorj, dos. 83/1831–1835, fila 17 f-v.
Copie, română, hârtie
18. <1832 mai 2>
Chitanţă prin care Pavel Macedonschi împrumută pe Tudor Vladimirescu
cu 20000 de taleri
Copie
Taleri
20000 Adică douăzeci mii lei am primit de la d<umnea>lui fratele Pavel
Machidonschi cu împrumutare, care bani să aibă au umbla cu cu dobândă a lei
câte taleri cinci la pungă pă lună şi când mi să vor cere să am a-i răspunde făr dă
cuvânt altul şi am iscălit.
Theodor Vladomirescu
1821 ghen<a>r<ie> 13
Text în limba greacă
Vasile logofăt martor pentru această iscălitură
Întocmai după cea în original
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Vis<tier> Carabulea Stolniceascu
Fond Prefectura Judeţului Gorj, dos. 83/1831–1835, fila 18.
Copie, română, hârtie
19. 1832 mai 2
Chitanţă prin care Pavel Macedonschi împrumută pe Tudor Vladimirescu
cu 1903 taleri
Taleri
1903 Adică una mie noă sute trei am primit de la domnul Machidonschi
asupra mea ca să-i metahirisesc în neguţătorie şi când mi să vor cere atât capetele,
cât şi câştigul ce va eşi să am a-i răspunde dumnealui ? făr de alt cuvânt arătându-i
şi dreaptă socoteală pentru câştigul ce va ieşi şi am iscălit.
1820 avg 26 Theodor Vladimirescu
Şi aceşti bani sunt cu cei de la Mihaloglu care am să să ia de la dânsul.
Text în limba greacă
Vasile logofăt martor pentru această iscălitură că este adevărată
Întocmai după cea în original copie
Vis<tier> Carabulea Stolniceascu
1832 mai 2
Bucureşti
Fond Prefectura Judeţului Gorj, dos. 83/1831–1835, fila 19.
Copie, română, hârtie
20. <1832 mai 7>
Declaraţia adeverită de Ocârmuirea judeţului Gorj a lui Dumitrache şi
Bălaşa Golumbeanu prin care renunţă în numele moştenitorului la rămasurile
slugerului Tudor Vladimirescu
Chemaţi fiind de către Cin<sti> ta Ocârmuire mi s-au dat în cunoştinţă
porunca Marii Dvornicii de la 2 ale următorului mai cu no 889 ce s-au trimis
la judeţ înpreună şi cu o copie de jalbă a parucicului Pavel Machidonschi dată
către Cinstita Agie a Politii Bucureşti prin carea cere lei doăzeci şi una de mii
noă sute trei de la răposatu slugeru Tud<o> r Vlădămirescu cu doă zapisu<ri>
din leat <1>820 şi <1>821 ce mi s-au arătat în copii adeverite după care am fost
întrebat de mă poci face clironom din partea nevârstnicului fecior al răposatului
vistieru<lui> Papa, fratele slugerul<ui> Tod<o>r ce să află supt a mea îngrijire
având pă mumăsa luată de soţie, la care răspunz într-o glăsuire cu soţia că nici
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clironom ne putem face din partea copilului, nici putem plăti vreo datorie de
ale slugerului şi datornici<i> ce vor fi să vor despăgubi din avuturile numitului
sluger la care avuturi nici pănă acum nu ne-am amestecat.
Dumitrache Golumbeanu adeverez
Bălaşa Golumbeanu muma nevârstnicului fiu al vistierului Papa
Vlădimirescu
Nr. 1151

Ocârmuirea judeţului Gorj

După porunca Cinstitei Dvornicii ce am primit cu no 889 chemându-să
Dumitrache Golumbeanu şi soţia sa Bălaşa, muma nevârstnicului fiu al vistierului
Papa, fratele slugerului Theodor Vlădimirescu s-au întrebat de să fac clironomi
din partea nevârstnicului pă rămasurile slugerului Vladimirescu şi să-i însărcineze
a plăti şi datoriile numitului sluger, carele neprimind a să face clironomi şi
dând în scris această adeverinţă supt chear a lor iscălituri s-au adeverit de către
Ocârmuire.
Pentr D. ocârmuitor N. Rusănescu
Fond Prefectura Judeţului Gorj, dos. 83/1831–1835, fila 20f.
Original, română, hârtie
21. 1832 mai 7
Raportul ocârmuitorului judeţului Gorj către Marea Vornicie din Lăuntru
cu care înaintează declaraţia adeverită a lui Dumitrache şi Bălaşa Golumbeanu
prin care renunţă în numele moştenitorului la rămasurile slugerului Tudor
Vladimirescu
Cinstita Mare Dvornicie din Launtru
Ocârmuirea judeţului Gorj
După porunca Cinstitei Dvornicii ce am primit cu nr. 889 chemândusă Dumitrache Golumbeanu şi soţia sa Bălaşa, muma nevârstnicului fecior al
vistierului Papa, fratele slugerului Theodor Vlădimirescu s-au întrebat de să
fac clironomi din partea nevârstnicului pă rămasurile slugerului Theodor ?
Vlădimirescu a să face clironomi şi să-i însărcineze a plăti şi datoriile numitului
sluger, care neprimind a să face clironomi şi dând în scris prin alăturata adeverinţă
supt a lor iscălituri şi trimisă acestei Cinstite Dvornicii.
<1>832 mai 7
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Fond Prefectura Judeţului Gorj, dos. 83/1831–1835, fila 20v.
Original, română, hârtie
Glosar
Agia Politii – instituţie cu atribuţii poliţieneşti, aici este vorba de
comandamentul Poliţiei Capitalei
Clironom pravilnic – moştenitor legal (pravilă –lege)
Delă – dosar
Făcaie – roată de moară, moară mică
Jalbă – plângere
Metahirisi – a folosi
Ocârmuire –instituţia administrativă a judeţului care avea şi atribuţii
fiscale şi poliţieneşti
Plai - subdiviziune administrativă a judeţului din zona de munte
Plasă – subdiviziune administrativă a judeţului din zona de deal sau şes
Pliroforisi – a se lămuri, a se informa
Porucic – locotenent
Poruncă – ordin
Soroc – termen
Subocârmuire – instituţie administrativă a unei plase sau plai
Sud – judeţ
Sluger – rang boieresc, slujitor însărcinat cu aprovizionarea curţii domneşti
şi armatei
Taler –monedă veche olandeză (şi nu numai) de argint, cântărind 27,5 g.
Deoarece moneda olandeză care circula în Ţările Române avea drept emblemă
leul, moneda a primit şi numele de leu
Vistier – rang boieresc, dregător cu atribuţii financiar-fiscale

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

235

Rusia şi alegerea Principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca
Domnitor al României
Sorin Liviu Damean
Alegerea de către elita politică românească a lui Carol de HohenzollernSigmaringen la Tronul Principatelor Unite, confirmarea acestuia printr-un
plebiscit şi, mai ales, sosirea incognito a Prinţului la Bucureşti (10/22 mai 1866)
au fost de natură a stârni reacţii contradictorii la nivelul cercurilor diplomatice
europene, întrunite – pentru a dezbate „chestiunea română” – în Conferinţă la
Paris. Actele de autoritate săvârşite de români în decurs de numai câteva luni
(februarie - mai 1866) au constituit un subiect ce a reţinut atenţia Cabinetelor
europene. În şedinţa din 13/25 mai 1866, reprezentantul otoman la Conferinţa
de la Paris, Savfet Paşa, avea să protesteze în privinţa preluării conducerii de la
Bucureşti de către Carol I, solicitând măsuri energice pentru restabilirea „ordinii”
şi ameninţând cu o intervenţie armată în Principate.
La rândul lor, plenipotenţiarii Puterilor garante se mărginesc – în urma
unor dezbateri contradictorii – a declara că nu recunosc validitatea alegerii
Prinţului de Hohenzollern. Totodată, consulii de la Bucureşti erau împuterniciţi a
se abţine de la întreţinerea unor relaţii oficiale cu autorităţile române, ce ar putea
implica recunoaşterea lui Carol I1. Aşa cum observase ambasadorul american la
Constantinopol, Joy Morris, intervenţia militară unilaterală a Porţii în Principate
ar fi determinat redeschiderea „problemei orientale”, acţiunea sa atrăgând după
sine o intervenţie similară din partea Rusiei şi o revoltă generală a tuturor
provinciilor creştine aflate sub dominaţie otomană (Serbia, Bosnia, Muntenegru
şi insula Creta)2. O asemenea perspectivă era socotită de Puterile europene drept
deosebit de periculoasă şi, în egală măsură, posibilă, diplomaţia ţaristă încurajând
făţiş declanşarea unei acţiuni armate otomane la nord de Dunăre.
Poziţia Rusiei se conturează cu o mai mare claritate în momentul în care
reprezentantul său la Conferinţa de la Paris, Budberg, declarase că românii au
subminat în totalitate valabilitatea Tratatului din 1856. Prin urmare, revendica
dreptul puterilor limitrofe Principatelor de a-şi stabili în continuare conduita în
funcţie de propriile interese3.
Invocând astfel de argumente, Cabinetul de la Petersburg nu încerca
1 Vezi Domnia Regelui Carol I. Fapte – cuvântări – documente, vol. I, Bucureşti, Carol
Göbl, 1906, pp. 295-296; Gh. Cliveti, România şi Puterile garante, 1856-1878, Iaşi, Editura
Universităţii „Al. I. Cuza”, 1988, p. 90.
2 Diplomaţi americani şi „chestiunea românească”, 1853-1871, ediţie îngrijită de Mihai
Timofte, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1993, doc. nr. 7, 8, 9, pp. 111-115.
3 Domnia Regelui Carol I..., vol. I, pp. 301-308; Gh. Cliveti, op. cit., p. 90.
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altceva decât să pregătească terenul diplomatic pentru înlăturarea clauzei
referitoare la neutralizarea Mării Negre din Tratatul de la Paris (1856). Era evident
pentru toată lumea că respectiva clauză stingherea planurile expansioniste ţariste
spre Bosfor, Dardanele şi Constantinopol4.
În momentul în care îl îndemnase pe Prinţul Carol să accepte Tronul
României, cancelarul Bismarck sugerase necesitatea stabilirii unor raporturi
cordiale cu Rusia şi chiar o eventuală alianţă matrimonială cu una din rudele
familiei Romanov. Potrivit documentelor diplomatice, s-a avut în vedere
proiectul căsătoriei lui Carol I cu o Prinţesă de Leuchtenberg (înrudită atât cu
familia Romanov, cât şi cu familia Beauharnais). Însă o asemenea intenţie nu s-a
putut concretiza, deoarece Ţarul Alexandru al II-lea nu agrea ca un membru al
familiei sale să se afle sub suzeranitatea Sultanului5. Existau apoi inconveniente
în privinţa religiei catolice a Prinţului.
Pentru a dobândi recunoaşterea lui Carol I ca Domnitor al României,
cercurile conducătoare de la Bucureşti sperau să câştige bunăvoinţa Rusiei prin
trimiterea unei misiuni speciale la Petersburg, compusă din Vasile Boerescu şi
George Costaforu. Odată ajunşi în capitala Imperiului la 18/30 mai 1866, emisarii
români au avut o serie de întrevederi cu diferite oficialităţi ruse: Stremaukov,
directorul Departamentului afacerilor asiatice, Mitropolitul Isidor şi contele
Tolstoi, reprezentant al Sfântului Sinod6 .
Revelatoare pentru poziţia Rusiei în „chestiunea română” au fost
convorbirile cu Prinţul Gorceakov. Iniţial, acesta a manifestat o atitudine rece
şi rezervată, ţinând să-şi exprime personal insatisfacţia în privinţa consultării
diplomaţiei ruse doar în ultimul moment, după ce delegaţiile române sondaseră
deja poziţia Cabinetelor europene7. Nemulţumit de ineficienţa Conferinţei de la
Paris, cancelarul avea să precizeze că diplomaţia rusă va înainta o propunere de
dizolvare a acestui for european, fiecare putere urmând a-şi câştiga libertatea
de acţiune. O astfel de măsură – în opinia sa – ar putea fi în beneficiul cauzei
4 „Rusia – sesiza cu subtilitate diplomatul american din capitala otomană – nu va consimţi
de bună voie la consumarea recentelor evenimente din România, care se ciocnesc de propriile
sale interese politice de cea mai mare importanţă, şi este de presupus că ea va insista ca Poarta
să ia măsuri care pot duce la compromiterea păcii pe întreaga frontieră de nord a Imperiului”;
Diplomaţi americani..., doc. nr. 9, p. 115.
5 Serviciul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale (în continuare se va cita: S.A.N.I.C.),
colecţia Microfilme,fond Franţa, Ministère des Affaires Etrangères - Archives diplomatiques,
Correspondance politique des Consuls, Turquie-Bucharest, vol. 28, rola 12, cadrul 357-358;
vezi şi Paul Henry, L’abdication du Prince Cuza et l’avènement de la dynastie de Hohenzollern
au trône de Roumanie, Paris, Librairie Félix Alcan, 1930, pp. 359-360.
6 S.A.N.I.C., Microfilme, Franţa, Turquie-Bucharest, r. 12, c. 152-155; Microfilme, Anglia,
Public Record Office - Foreign Office 78, Turkey-Bucharest, vol. 1921, r. 43, filele 166-170;
vezi şi Barbara Jelavich, Russia and the formation of the Romanian national state, 1821-1878,
New-York, Cambridge University Press, 1984, p. 176.
7 S.A.N.I.C., Microfime, Anglia, Turkey-Bucharest, r. 43, f. 168.
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române, Rusia, în calitatea ei de putere vecină, manifestându-şi interesul faţă de
prosperitatea Principatelor şi menţinerea ordinii.
Gorceakov lăsa să se înţeleagă că Guvernul român ar trebui să dea
dovadă de înţelepciune politică, cu atât mai mult cu cât opinia publică din Rusia
era îngrijorată de faptul că refugiaţii polonezi fuseseră găzduiţi în România, iar
presa bucureşteană nu înceta de a ataca permanent atitudinea diplomaţiei ţariste.
De aceea, renunţarea Principelui Carol la colaborarea cu I.C. Brătianu şi C.A.
Rosetti – membri în Guvern – etichetaţi drept „revoluţionari” şi „demagogi”, ar
fi primită cu satisfacţie la Petersburg. Totodată, cancelarul îşi exprima speranţa
că autorităţile de la Bucureşti vor reanaliza problema bunurilor mănăstirilor
închinate şi care fuseseră secularizate în vremea lui Cuza8.
Având în vedere religia Principelui Carol, mitropolitul Rusiei îşi
manifestase, în faţa delegaţilor români, îngrijorarea în legătură cu o posibilă
intensificare a propagandei catolice în România, discutându-se şi oportunitatea
reglementării chestiunii religioase, serios afectată – în opinia sa – de reformele
fostului Domnitor9. Pe aceeaşi linie avea să se înscrie şi conversaţia cu
reprezentantul Sfântului Sinod, contele Tolstoi.
În urma întrevederilor amintite, Gorceakov acordase o ultimă audienţă
emisarilor români, atitudinea sa fiind acum mult mai cordială. El a reiterat opinia
anterioară, potrivit căreia, după Conferinţa de la Paris, Rusia îşi va redobândi
libertatea de acţiune. În acelaşi timp, sublinia disponibilitatea Cabinetului
de la Petersburg de a-l recunoaşte pe Prinţul Carol10. La rândul său, delegaţia
română va oferi asigurări în sensul reglementării problemelor ce au constituit
subiectul convorbirilor, declarându-se satisfăcută de promisiunile cancelarului
Gorceakov.
La numai câteva zile, mai precis la 31 mai/12 iunie 1866, ambasadorul
rus la Paris primea instrucţiuni pentru a solicita omologilor săi dizolvarea
Conferinţei11. Acelaşi diplomat avea să-i sugereze lui Ion Bălăceanu, agentul
României la Paris, ca „românii să caute a-şi vindeca rănile interne printr-o bună
administraţie şi să nu piardă bunăvoinţa Ţarului pentru dânşii, lăsând ca nişte
oameni cu idei democratice să dobândească o înrâurire atât de mare (subl. ns,
S.L.D.). Ar fi de asemenea de dorit ca România să ia faţă de Rusia obligaţia de a
nu admite uneltiri polone pe teritoriul ei”12.
Între timp avea să izbucnească o criză guvernamentală la Bucureşti,
8 Idem, Franţa, Turquie-Bucharest, r. 12, c. 154.
9 B. Jelavich, op. cit., p. 175.
10 S.A.N.I.C., Microfilme, Franţa, Turquie-Bucharest, r. 12, c. 154.
11 B. Jelavich, op. cit., p. 172; W.E. Mosse, England, Russia and the Rumanian Revolution of
1866, în “The Slavonic and East European Review”, vol. XXXIX, no 92, December, 1960, p.
91.
12 Românii la 1859, vol. I, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984, doc. nr. 229, p.
633.
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ministrul de Finanţe, Ion C. Brătianu, îşi înaintase demisia, proiectul său de
emitere a monedei-hârtie fiind respins de Parlament. Este posibil ca această
demisie, ce a antrenat căderea întregului Cabinet, să fi fost provocată şi de
neînţelegerile cu primul ministru de orientare conservatoare, Lascăr Catargiu,
care nu aprobase contactele radicalilor cu reprezentanţii emigraţiei maghiare13.
Aşa cum am observat anterior, diplomaţia ţaristă sugerase emisarilor români la
Petersburg (mai/iunie 1866) ca Domnitorul să renunţe la colaborarea cu radicalii
I.C. Brătianu şi C.A. Rosetti. Dacă luăm în consideraţie aceste sugestii, nu poate
fi exclusă ipoteza unei „sacrificări” a miniştrilor radicali pentru a obţine sprijinul
Cabinetului de la Petersburg în exercitarea de presiuni asupra Porţii în privinţa
recunoaşterii lui Carol I.
Politica diplomaţiei ţariste se schimbase fundamental odată cu izbucnirea
conflictului între Austria şi Prusia. Spre deosebire de perioada anterioară,
ambasadorul rus în capitala otomană, generalul N. Ignatiev, primea instrucţiuni
să se abţină de acum încolo de a mai consilia Poarta, adoptând „une attitude
d’observation”14. O asemenea schimbare de comportament a fost de natură a
trezi suspiciunea demnitarilor turci, Aali Paşa propunând chiar lui A.G. Golescu,
reprezentantul român la Constantinopol, încheierea unei convenţii militare. Scopul
era acela de a asigura o apărare comună în eventualitatea unor atacuri îndreptate
împotriva Porţii, atacuri ce nu puteau veni decât din partea Rusiei. Materializarea
acestei propuneri, potrivit declaraţiei diplomatului otoman, ar fi contribuit la
urgentarea problemei recunoaşterii şi la excluderea anumitor condiţii15.
Izbucnirea revoltelor din Creta (iulie 1866) provocase noi dificultăţi
Imperiului Otoman. Urmărind a evita potenţiala implicare a Rusiei şi, deci,
declanşarea unui conflict general european, Franţa sugerează efectuarea
unui schimb de scrisori între Carol I şi Marele Vizir în privinţa condiţiilor
recunoaşterii16.
Fără îndoială, neînţelegerile survenite între Napoleon al III-lea şi
Bismarck privind anumite compensaţii teritoriale în zona Rinului se vor reflecta
şi în atitudinea „mai rece” a diplomaţiei franceze faţă de recunoaşterea lui
Carol de Hohenzollern. Acesta din urmă concluziona în mod pripit şi eronat că
„Rusia a dat României cel mai sincer ajutor, mai serios şi mai folositor decât altă
putere (Franţa - n.n., S.L.D.), care în realitate nu face decât zgomot şi sprijină
proiecte care nu se pot primi”17. Nu este mai puţin adevărat că ambasadorul rus la
Constantinopol afirmase necesitatea acceptării de către Poartă a tuturor dorinţelor
13 Ion Mamina, Ion Bulei, Guverne şi guvernanţi, 1866-1916, Bucureşti, Editura Silex, 1994,
p. 14.
14 P. Henry, op. cit., p. 423.
15 Memoriile Regelui Carol I al României. De un martor ocular, ediţie îngrijită de Stelian
Neagoe, vol. I, Bucureşti, Editura Scripta, 1992, p. 91.
16 Ibidem, p. 116.
17 Ibidem, p. 118.
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Principatelor, cu atât mai mult cu cât nu putea rezista multă vreme evenimentelor
din Creta18.
Atitudinea diplomatului rus era mai degrabă una de circumstanţă decât
una eficientă. De altfel, cotidianul liberalilor radicali, „Românul”, într-un număr
din 3 septembrie 1866, evidenţia poziţia ostilă a diplomaţiei ţariste faţă de
actul de la 11/23 februarie şi faţă de recunoaşterea lui Carol I19. Nemulţumirea
radicalilor era cu atât mai evidentă cu cât poziţia Cabinetului de la Petersburg
nu se schimbase substanţial, în sensul susţinerii cauzei româneşti, nici după
retragerea din Guvernul precedent a lui I.C. Brătianu şi C.A. Rosetti.
Pe de altă parte, se constată o tot mai accentuată apropiere între Rusia
şi Prusia după misiunea colonelului prusian Schweinitz şi cea a generalului
Manteuffel la Petersburg (iulie-august 1866)20. Ambasadorul prusian Keyserling
transmitea la Berlin declaraţia cancelarului Gorceakov, potrivit căreia alianţa între
Rusia şi Prusia se bazează pe legăturile de rudenie şi prietenie între Suverani. Că
nu a fost un simplu gest de complezenţă o dovedeşte nota adresată de înaltul
demnitar rus lui Bismarck şi în care se sublinia decizia Imperiului de a întreţine
cu Prusia relaţii dintre cele mai strânse21.
În timp ce Cabinetul de la Petersburg accepta soluţionarea „problemei
germane” potrivit concepţiei bismarckiene, Guvernul de la Berlin lăsa să se
înţeleagă că, la momentul oportun, va adera la proiectul Rusiei de denunţare a
clauzei referitoare la neutralizarea Mării Negre22.
Demn de reţinut este faptul că un asemenea proiect fusese deja pregătit
de Gorceakov şi avizat de Ţarul Alexandru al II-lea. Discutat în cadrul unui
Consiliu de miniştri, în luna septembrie 1866, planul a eşuat, atât ministrul de
Război cât şi cel de Finanţe considerându-l „periculos în circumstanţele politice
ale momentului” şi, în acelaşi timp, de rău augur pentru starea financiară23.
Proiectul va fi amânat, dar nu şi abandonat.
Odată cu finalizarea aranjamentului direct româno-otoman,
reprezentanţii diplomatici ai Puterilor garante, cu excepţia consulului rus
18 Ibidem.
19 Semnatarul articolului se întreba: „Pentru ce singura putere, ce s-a zis amica şi protectoarea
românilor, este singura ce s-a arătat mai aspră în privinţa lor, şi tocmai într-o cestiune de viaţă
sau moarte pentru noi?”. Autorul nu va oferi un răspuns, mărginindu-se „în a supune aprecierii
românilor, a tuturor creştinilor şi a reprezentanţilor Rusiei aceste fapte”; „Românul”, an X, 3
septembrie 1866.
20 Vezi Gh. Cliveti, Recunoaşterea internaţională a lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca
Domnitor al României (Principatelor Unite), în volumul Istoria ca lectură a lumii, Iaşi, 1994,
p. 245.
21 W.E. Mosse, The European Powers and the German Question, 1841-71 (With special
reference to England and Russia), New-York, Cambridge University Press, 1958, p. 256.
22 Gh. Cliveti, loc. cit., p. 245.
23 W.E. Mosse, op. cit., p. 257; vezi şi M.S. Anderson, The Eastern Question, 1774-1923,
London, 1965, p. 156.
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Offenberg, se înfăţişaseră – pentru prima dată în ţinută oficială – Principelui
României, felicitându-l pentru succesul obţinut. Prezenţa consulilor in corpore
nu însemna altceva decât manifestarea intenţiei Curţilor garante de a-l recunoaşte
pe Carol I24. Acest lucru se va petrece ulterior, nu însă în maniera dorită de unele
Puteri garante, adică prin convocarea unei noi conferinţe şi aderarea colectivă. O
asemenea modalitate avea să fie respinsă categoric de diplomaţia ţaristă, atitudine
ce a potenţat suspiciunea Cabinetelor europene faţă de o posibilă implicare a
Rusiei, în condiţiile agravării „chestiunii orientale”. Cabinetul de la Petersburg
– urmărind a sublinia şi mai mult ineficienţa Tratatului de la Paris din 1856, ce
fusese „încălcat” succesiv de români – îşi exprima preferinţa de a adera în mod
direct. Astfel ne putem explica şi refuzul reprezentantului rus de la Bucureşti de
a se alătura colegilor săi, pretextând lipsa de instrucţiuni din partea propriului
Guvern.
În timpul vizitei de investitură la Constantinopol (octombrie 1866), Carol
I se întreţinea cu înalte oficialităţi otomane, cu membri ai corpului diplomatic,
cu patriarhul grec Sofronius şi membri ai Sfântului Sinod. Semnificativă a
fost discuţia cu ambasadorul Ignatiev, care nu ezita a semnala Domnitorului
îngrijorarea Cabinetului de la Petersburg în privinţa pericolului pe care îl reprezintă
„partidul roşu” (liberalii radicali) şi necesitatea reglementării chestiunii bunurilor
mănăstirilor închinate25.
Este adevărat că în urma atitudinii diplomaţiei ţariste, Curţile garante nu
vor mai reuşi să sancţioneze în mod colectiv, printr-un act politico-diplomatic,
recunoaşterea lui Carol I26. Ulterior, i se va remite Domnitorului din partea lui
Gorceakov o scrisoare, datată 16/28 octombrie 1866, şi în care se menţiona intenţia
Rusiei „de a intra în legătură directă” cu Guvernul princiar, ceea ce echivala
cu recunoaşterea lui Carol I27. Această conduită – potrivit opiniei agentului
diplomatic francez la Bucureşti – se situa sub auspiciile unui plan al Imperiului
rus, care, astfel, se considera eliberat de obligaţiile ce rezultau din Tratatul de la
Paris, apreciere confirmată de majoritatea ziarelor ruseşti28.
În scrisoarea mai sus menţionată, dincolo de „sentimentele binevoitoare
ale Ţarului faţă de naţiunea moldo-valahă”, Gorceakov nu uita să atenţioneze
despre necesitatea reglementării problemei bunurilor mănăstirilor închinate şi „cu
aer de admonestare” amintea despre intrigi poloneze pe teritoriul român29. Sunt
probleme asupra cărora va insista consulul rus Offenberg, înainte de întoarcerea
sa în patrie, cu prilejul unei audienţe la Domnitorul României.
24 S.A.N.I.C., Microfilme, Franţa, Turquie-Bucharest, vol. 29, r. 13, c. 89-90.
25 B. Jelavich, op. cit., p. 178.
26 S.A.N.I.C., Microfilme, Franţa, Turquie-Bucharest, vol. 29, r. 13, c. 106.
27 Ibidem, r. 13, c. 180.
28 Ibidem.
29 Memoriile Regelui Carol I, vol. I, pp. 149-150.
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Diplomatul rus preciza cu o mai mare claritate că adoptarea de către
Guvernul princiar a unor „măsuri energice” împotriva uneltirilor polonezilor
avea să fie bine primită la St. Petersburg30. Pe de altă parte, lăsa să se înţeleagă
că prezenţa la putere a unui Guvern compus din membri ai grupării radicale va fi
interpretată de diplomaţia ţaristă „ca un act de ostilitate”31. La rândul său, Carol
I, exprimându-şi satisfacţia în legătură cu recunoaşterea survenită din partea
Cabinetului rus, se angaja – printr-o scrisoare adresată lui Gorceakov – în sensul
reglementării „mulţumitoare” a chestiunii bunurilor mănăstireşti. Domnitorul
ţinea să înlăture suspiciunea diplomaţiei ţariste, oferind asigurări că nu va tolera
„conspiraţiuni politice” împotriva statului vecin32.
Poziţia adoptată de Cabinetul de la Petersburg va determina celelalte
Puteri garante să adere la aranjamentul româno-otoman prin remiterea, la 8/20
ianuarie 1867, de note identice Înaltei Porţi33. Aşadar, prin demersul său unilateral,
diplomaţia ţaristă a produs o breşă la nivelul „garanţilor”, administrând încă o
lovitură Tratatului de pace din 1856. Consecinţa logică a acestei acţiuni avea să
fie denunţarea de către Rusia a clauzei referitoare la neutralizarea Mării Negre, în
octombrie 1870, apoi reanexarea celor trei judeţe din sudul Basarabiei (în 1878).
În ce priveşte diplomaţia românească, ea a obţinut un important succes, ce a marcat
consacrarea definitivă a monarhiei ereditare constituţionale, un pas semnificativ
spre dobândirea independenţei şi accelerarea procesului de modernizare.

30 Ibidem, p. 152.
31 S.A.N.I.C., Microfilme, Franţa, Turquie-Bucharest, vol. 29, r. 13, c. 175.
32 Regele Carol I al României, Cuvântări şi scrisori, tom I, Bucureşti, Carol Göbl, 1909,
pp. 54-55.
33 Domnia Regelui Carol I, vol. I, p. 385; Prinţul Carol Anton îl înştiinţa pe fiul său că
întârzierea adeziunii a fost cauzată de atitudinea Curţilor garante, care „au negociat mult între
dânsele dacă recunoaşterea trebuia să fie colectivă sau pronunţată separat, de fiecare în parte.
După ce, de altfel, Rusia o luase înainte singură şi în chip unilateral, recunoaşterea colectivă
nu mai avea nici o valoare (subl. ns., S.L.D.), şi nu se mai discută decât asupra necesităţii
identităţii notelor”; Memoriile Regelui Carol I, vol. I, pp. 160-161.
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Problema agrară reflectată în publicaţii gorjene editate la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea
Otilia Gherghe
Prezentând trăsăturile unui judeţ de deal şi munte, Gorjul a avut şi are în
problema agrară un specific al său, diferit de cel al judeţelor de câmpie, o evoluţie
socială dominată şi în perioada pe care o abordăm, de prezenţa masivă a obştilor
de moşneni, de caracterul rudimentar al agriculturii cerealiere, al zootehniei,
pomiculturii şi viticulturii, de prezenţa unor zone întinse împădurite, elemente şi
aspecte care se regăsesc în mod firesc în publicaţiile vremii.
O statistică a moşnenilor, de la începutul secolului al XX-lea, arată că judeţul
Gorj avea 63% sate moşneneşti, cel mai mare procent din Ţara Românească.
Localizarea geografică a satelor de munte în depresiuni şi în lungul văilor apelor,
au determinat nu numai forma, mărimea ci şi profilul economiei acestora.
La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui de al XX-lea, în judeţ s-au
înfiinţat o serie de societăţi culturale şi asociaţii economice care aveau în fruntea
lor învăţătorimea şi preoţimea satelor. Ei aveau datoria să slujească interesele
ţăranilor, să contribuie la educaţia lor, la îmbunătăţirea nivelului de trai şi al
vieţii spirituale a acestora. Satul românesc nu putea merge înainte cu majoritatea
locuitorilor analfabeţi, cu oameni ignoranţi şi mentalităţi înapoiate. De aceea,
societăţile culturale au editat reviste, au înfiinţat biblioteci, au suţinut conferinţe
în rândul sătenilor căutând să-i înveţe cum să se organizeze, cum să muncească
unit, cum şi ce metode să folosesscă pentru creşterea producţiei agricole.
Numărul mare de reviste şi ziare cu profil agricol editate în numeroase localităţi
ale Gorjului, evidenţiează o puternică viaţă culturală sătească, o preocupare
deosebită a intelectualităţii pentru „luminarea” satelor, pentru introducerea unor
cunoştinţe de tehnică agricolă avansată.
Dintre publicaţiile cu specific agrar editate în judeţul Gorj, semnalăm
revista „Săteanul” apărută în comuna Cărbuneşti în perioada 24 februarie 1883
– septembrie 1884 de două ori pe lună, iar apoi săptămânal. Din colectivul de
redacţie au făcut parte Lazăr Arjoceanu, Ion Haiducescu, preotul Rafail Zugravu
şi alţi.
O altă revistă importantă a fost „Şezătoarea săteanului” editată de Societatea
culturală „Luminarea Săteanului”, lunar începând de la 5 aprilie 1898- iulie 1916,
care îşi avea redacţia şi administraţia în comuna Bumbeşti-Jiu. Preşedintele
revistei a fost învăţătorul Gheorghe Dumitrescu, iar vicepreşedinte preotul Toma
Vălăreanu. Publicaţia a avut un rol deosebit în editarea a numeroase poezii
populare, basme, snoave, poveşti, legende, medicină populară, rubrică susţinută
de doctor Victor Gomoiu, articole despre agricultură, pomicultură, viticultură,
sericicultură, creşterea animalelor şi păsărilor. „Ne-am propus a da sătenilor – se
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arăta în editorialul primului număr – ceea ce le este de folos, pentru a deştepta
în ei gustul cititului şi împrietenirea cu cartea, singure care-i va ridica aşa după
cum sunt sătenii altor ţări înaintate. Ştie-se şi aceasta că fericita idee a domnului
Haret, ministrul instrucţiunii publice, de a înfiinţa biblioteci prin sate…În afară
de biblioteci se vor ţine şi conferinţe publice…În fine gândul nostru este că putem
ajunge odată ca şezătorile de acum să se schimbe în adevărate atenee populare în
fiecare sat”.
În articolul „Ce avem de gând”, se atrăgea atenţia că „luxul şi frumuseţea
oraşelor nu poate ridica ţara în ochii lumii, întrucât temelia, adică satele, zac în
cea mai neagră întunecime şi în cazul ăsta ne-am asemăna cu un arbore frumos
pe deasupra dar putred la inimă”. Iniţiatorii societăţii culturale „Luminarea
săteanului” şi ai revistei au hotărât, de asemenea, „continuarea înfiinţării de
biblioteci populare în fiecare comună, precum şi şcoala de adulţi” pentru atragerea
către şcoală a tot mai multor săteni.
Revista a avut o largă audienţă atât în rândul intelectualilor din mediul sătesc
cât şi în rândul ţăranilor. Astfel la 2 ani de la apariţie „Şezătoarea Săteanului”
avea administraţie proprie în judeţele Roman, Putna, Romanaţi, Râmnicul Sărat,
Covurlui, Prahova, Mehedinţi etc. „Fie ca toţi Oltenii să fie cu steagul înainte
azi în marea luptă economică şi „Şezătoarea Săteanului” să spulbere întunericul
la „Şezători”, se specifica în telegrama de felicitare trimisă din comuna Valea
Seacă, judeţul Putna, solicitându-se în continuare abonamente.
Se publica lunar Calendarul Plugarului. Se milita pentru o agricultură
modernă, ştiinţifică: „numai atunci vom putea izbândi, când agricultura va lua
un avânt mare, adică atunci când va putea concura cu succes faţă de produsele
agricole străine, când pescuitul va da azi mai mare venit, când rasa vitelor va
fi îmbunătăţită” se specifica în unul din numerele revistei. Printre colaboratorii
revistei se numărau personalităţi de seamă ale vremii: G.Dumitrescu-Bumbeşti,
Ion Pătrăşcoiu, Ion Haiducescu, I.T.Calotescu, C.Dobrescu, dr. C.Istrati,
G.Coşbuc, Emanoil Pârăianu, V.R.Piekarski, Iuliu Moisil, Aurel Diaconovici,
G.Duca, Victor Eftimiu, Ion Slavici, Ion Agârbiceanu şi lista poate continua. În
articolul „Cuvânt înainte” publicat în numărul din noiembrie-decembrie 1903, al
revistei se arăta „Acum cinci ani, când o mână de oameni cuprinşi de sentimentul
jertfei şi al abnegaţiei de sine, am înfiinţat societatea „Luminarea săteanului” cu
organul ei de publicitate, am avut ca şi acum o mare încredere în forţele noastre
şi o nemărginită nădejde în viitorul neamului. Şi speranţele noastre nu ne-au
înşelat”. „Şezătoarea săteanului” a fost una dintre revistele cu durata cea mai
lungă de apariţie, până în anul 1916.
Problematica complexă a lumii satului gorjean a constituit preocuparea revistei
enciclopedice „ Amicul poporului”, al cărei prim număr a apărut la Târgu Jiu
la 10 mai 1898-1905, sub conducerea unui mare comitet de învăţători şi preoţi,
redactor şi administrator Lazăr Arjoceanu, şi care îşi propunea să trateze „în stilul
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cel mai popular, chestiuni de agricultură, creşterea vitelor, industriei naţionale,
educaţiune, economie, higienă, pedagogie, tălmăcirea legilor etc; apoi istorie,
poveşti, lecţii de gramatică, de folclor etc”. În articolul „Scopul nostru” revista
preciza că „trăind în mijlocul ţăranilor şi părtaşi fiind cu dânşii la greul vieţii,
am putut să constatăm multe din piedicile care se împotrivesc ridicării acestei
clase…De aceea preoţii şi învăţătorii judeţului Gorj s-au constituit în societate
culturală cu atribuţiuni prevăzute în statutele Societăţii, cu hotărârea fermă de a
continua lupta cu toate sacrificiile posibile, până ce vom vedea o clasă ţărănească,
înarmată cu cunoştinţe folositoare, ce părăseşte starea de apatie şi de umilinţă în
care se găseşte şi păşeşte către o viaţă mai fericită. Pentru ajungerea scopului
urmărit, comitetul consideră mai întâi necesitatea înfiinţării conferinţelor populare
în fiecare comună, unde învăţătorul va arăta tot ce interesează mai de aproape
pe ţărani şi va stărui ca fiecare să puie în practică cunoştinţele arătate în acele
conferinţe...În această revistă se vor trata mai întâi chestiuni folositoare ţăranului,
în al doilea rând chestiuni care interesează şcoala şi învăţătorul şi apoi, din când în
când, bucăţi alese din literatura populară. Rezultă în mod netăgăduit că noi voim
luminarea ţăranului şi deci despre tot ce interesează viaţa obştească rurală ne vom
ocupa”.În primul articol al revistei, intitulat „Fraţi ţărani”, se subliniază că se vor
trata „în stilul cel mai popular, chestiuni de agricultură, creşterea vitelor, industrie
naţională, educaţiune, economie, higienă, pedagogie, tălmăcirea legilor etc.; apoi
istorie, poveşti, lecţii de gramatică, de ortografie, folclor etc.”. În numărul 3 al
revistei se publică apelul „Către ţărani” în care, printe altele, îi sfătuia să dea
copiilor învăţătură, să aibă câte un meşteşug şi să rămână în sat.
În paginile revistei era susţinută ideea înfiinţării băncilor populare şi a
sindicatelor agricole, necesitatea participării la expoziţiile agricole regionale
şi judeţene, întemeierea cu timpul la Târgu Jiu a unei bănci centrale şi a unui
sindicat central pentru înlesnirea procurării şi desfacerii în comun a produselor
economiei rurale şi o mare brutărie.
Un comitet de învăţători şi preoţi din Târgu Jiu a editat, sub conducerea lui
L.Arjoceanu şi Gh. Dumitrescu-Bumbeşti, începând de la 1 iunie 1899 până în
mai 1900 revista populară „Lumina satelor” care îşi propunea „ridicarea nivelului
cultural al săteanului şi îmbunătăţirea stării sale economice” pentru „a schimba
o stare prea învechită cu o alta care să se apropie cât de puţin cu a sătenilor din
statele civilizate decât noi” precizându-se că noua publicaţie prelua şi continua
preocupările revistelor „Amicul poporului” şi „Şezătoarea Săteanului”.
În paginile revistei au fost publicate pe lângă sfaturile practice pentru cultivarea
pământului, creşterea vitelor şi statutele societăţii agricole de împrumut şi păstrare
din comuna Bălăneşti-Gorj intitulată „Viţa”, o adevărată şcoală agricolă unde se
puneau în practică noile descoperiri din domeniul agriculturii.
Un rol aparte în editarea comorii de „literatură populară” din zona Gorjului
au avut şi cele câteva numere din revista pentru literatură, ştiinţă şi artă „Aurora”
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care a apărut la Hurezanii de Sus la 15 noiembrie 1900.
La 15 noiembrie 1902 apare în Târgu Jiu revista literară-şiinţifică-politică
şi juridică „Speranţa” sub îngrijirea lui N.Burlănescu Alin. În articolul „Către
cititori” apărut în nr. 4 al revistei se preciza: „Speranţa” apare de data aceasta
cu gândul de a „populariza ştiinţa de orice fel, de a apăra şi a susţine interesele
instituţiilor statului şi în special de a expune părerile şcoalelor româneşti, de a
transporta în sufletele fiilor acestei ţării idei nobile şi frumoase, care să serve ca
o hrană spirituală şi morală”.
Revistele apărute în aceasă peioadă au militat nu numai pentru ridicarea
culturală a satelor ci şi pentru educarea tineretului, care în curând va fi chemat
să lupte pentru făurirea statului naţional unitar român. Astfel, în revista „Paza
neamului” apărută la 1 iunie 1906 în apelul intitulat „Către români” se evidenţia
că „Paza neamului va căuta să sădească în pătura lipsită de educaţia naţională,
dragostea de întregul neam românesc, adică şi de românii din afară de hotarele
regatului, pentru că toţi suntem fraţi ai aceluiaşi părinte care a făurit neamul
românesc. Ea va fi credincioasă educatoare a ştirilor despre viaţa românilor de
peste hotare, ca să ştie fraţii din regat, care sunt suferinţele fraţilor lor de sub
stăpâniri străine şi care sunt bucuriile lor”.
La 15 ianuarie 1911 a văzut lumina tiparului, sub conducerea lui D. Brezulescu,
în comuna Novaci revista „Deşteptarea” Foaie pentru popor, revistă scrisă
pentru ţărani în paginile căreia au fost prezentate materiale diverse referitoare
la agricultură, pomicultură, viticultură, economie, bănci populare şi cooperaţie .
„Faţă de poporul românesc- se arată în articolul „Rostul”- e o poruncă a neamului
să muncim pentru luminarea poporului nostru. Datorăm străduinţa pentru
deşteptarea acestei ţări… să se vadă lumina vie a unei vieţi de sănătoasă propăşire.
În serviciul acestui frumos ideal apare foaia noastră, menită să mărturisească
credinţa în puterile poporului nostru, să aducă celor deznădăjduiţi cuvântul bun,
al mângâierii, să aprindă celor întunecaţi candela sfântă a luminei şi să fie pentru
cei treziţi glas al deşteptării lor”.
În acelaşi an la 1 mai a apărut revista horticolă şi pomicolă „Reînvierea
podgoriilor” organ al Societăţii cooperative viticole „Reînvierea podgoriilor”
din comuna Băleşti, judeţul Gorj, sub conducerea lui D. N. Atanasiu, viticultor
autorizat, directorul „Societăţii cooperative viticole”. Revista cuprindea probleme
ştiinţifice, pomicole şi viticole, dând sfaturi practice privind lucrările curente
pentru fiecare lună. De asemenea, sunt prezentate reclame viticole, horticole cu
referiri la grădinile de zarzavat, agricultură, sericicultură, apicultură.
Pepinierele Societăţii viticole „Reînvierea podgoriilor” se aflau în comuna
Bârseşti-Gorj, pepiniere care s-au extins şi dezvoltat de-a lungul deceniilor.
Foaia pentru săteni „Lumina” apărută la Târgu Jiu la 1 februarie 1912 se adresa
direct lumii satului, răspundea cerinţelor ţărănimii, educării sale, răspândirii
experienţei agricole avansate din alte ţări: „Lumina, fraţi români de la sate, vine
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prin şcoală şi prin carte. De asta am crezut noi mai nimerit să va dăm ca dar o
cărticică, ca din cetitul ei să vă luminaţi minţile şi să fiţi lămuriţi îndeajuns asupra
multor lucruri care vă sunt de folos…Veţi afla lucruri de mare trebuinţă, veţi
cunoaşte păţaniile neamului nostru dintr-u începutul îndepărtat şi până în zilele
noastre; veţi vedea timpul de strălucire, când o mână de români uniţi au săvârşit
fapte mari, punând la mirare lumea toată…veţi afla lucruri de folos în trebile
plugăriei, vă vom lumina asupra chipului cum trebuie făcută munca câmpului,
ca să aveţi rod mult şi bun; veţi cunoaşte cum să îngrijiţi vitele; vă vom lumina
asupra bolilor care ne prăpădesc trupul şi – când vom şti – veţi afla şi leacurile
lor; vă vom da sfaturi şi lumină asupra tuturor treburilor gospodăriei”.
O ultimă revistă gorjeană pe care ne propunem să o prezentăm, apărută înainte
de primul război mondial a fost revista „Cooperatorul” editată la Târgu Jiu,
la 1 martie 1913, sub auspiciile Federaţiei băncilor populare din judeţul Gorj.
Încadrându-se „în mişcarea de ridicare a păturii ţărăneşti prin cooperative” revista
a militat pentru înfiinţarea instituţiilor de credit necesare dezvoltării agriculturii,
jucând un rol deosebit în crearea a numeroase bănci populare în zona Gorjului,
bănci care au contribuit la înregistrarea unor progrese apreciabile în lumea
satului. În articolul „Rostul acestei reviste”se specifica: „Mişcarea de ridicare
economică a păturii ţărăneşti prin cooperative, a făcut progrese mari, mai ales în
ce priveşte instituţii de credit, bănci populare...Întreaga activitate strânsă în jurul
acestei foi va fi închinată mişcării cooperative... ce va urmări lămurirea rostului
diferitelor întovărăşiri şi aplicarea ideii cooperative în toate ramurile de activitate
economică”. Din 1919 „Cooperatorul” apare ca „organ al mişcării cooperatiste
din judeţul Gorj”.
Rod al iniţiativei particulare, a numeroşi preoţi, profesori, învăţători şi alţi
intelectuali din diferite comune ale judeţului Gorj, publicaţiile rurale deşi au avut o
viaţă efemeră, au tratat multiplele aspecte economice, sociale, culturale, ştiinţifice
propunându-şi să contribuie la ridicarea nivelului de trai al ţăranului român. Ele
au avut un rol deosebit în combaterea analfabetismului, răspândirea cunoştinţelor
generale în rândul populaţiei rurale, educaţia sanitară, răspândirea cunoştinţelor
agricole, culegerea folclorului, educaţia patriotică. Au iniţiat programe de asociere
economică, industrie casnică, înfiinţarea de bănci populare (în anul 1900 existau
41 de bănci populare în comunele judeţului Gorj), al căror scop era modernizarea
agriculturii, îmbunătăţirea vieţii de zi cu zi a ţăranului. Cercetarea sistematică
a numeroaselor informaţii pe care acest gen de documente le oferă constituie o
importantă sursă de cunoaştere a muncii desfăşurată de intelectuali pentru ridicarea
satelor. Este relevant articolul publicat în „Lumina satelor” în noiembrie 1899, care
aprecia: „trebuie să ducem munca mai departe tot cu acel entuziasm cu care am
început-o, căci pe terenul cultural şi economic e atât de mult de făcut, încât, oricât
de harnici vom fi, nu am putea sfârşi curând, ci trebuie transmise urmaşilor noştri
aceste începuturi la sate spre a le continua mai departe”.
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Repere demografice şi economice în evoluţia aşezărilor din Nordul Olteniei
până la primul război mondial
Mihaela Ioniţă-Niculescu
Résumé
Dans l’espace extracarpatique, la dépression de l’Olténie se fait remarqué
au cours du temps comme une zone densément peuplées, favorisées par le relief,
le climat et les richesses naturelles. Dans les 17e et 18e siècles, la plupart des
villages libres de « Moşneni », appartenait l’Olténie, en particulier au Gorj et
dans Vâlcea. Cette étude presente l`évolution démographique et le developpement
économique dans les communautés situés au nord de l’Olténie.
Mots-clés: démographie, économie, nord de l’Olténie, communautés.
În spaţiul extracarpatic, depresiunea subcarpatică a Olteniei s-a remarcat
de-a lungul timpului prin aşezări intens populate, favorizate de relief, climă şi
bogăţiile naturale. Tipologia satelor până târziu în perioada interbelică a fost
dominată de diversitate, cu sate împrăştiate în zona platformelor muntoase şi
locuinţe rare cu puţine uliţe; sate de tip răsfirat, cu multe nuclee de concentrare
a locuinţelor, în alternanţă cu uliţe şi case rare, livezi, fâneţe, păşuni, culturi
agricole pe văile zonelor de trecere de la depresiune la regiunea de munte; sate
de-a lungul râurilor, în zona de contact a regiunii muntoase cu cea de şes, cu
formă determinată de cursul râului şi sate adunate în zonele de câmpie cu case
apropiate una de cealaltă de-a lungul uliţei1.
În forma sa iniţială, satul se identifica cu grupul de gospodării adesea
izolate, sub formă de ocoluri, cuprinzând curtea casei, oborul, grădina şi întreaga
silişte, cu pometuri sau un bogat arboret împrejur. În funcţie de relief, în judeţul
Vâlcea cele mai răspândite aşezări rurale au fost: sate de vale, cu gospodăriile
situate pe terase joase, în apropierea cursului apei; sate de coastă cu gospodării
răsfirate pe dealuri şi sate de creastă cu gospodării de-a lungul drumului ce urma
creasta dealului2.
Harta întocmită de căpitanul F. Schwantz în 1722 reprezintă primul
document cartografic complet, cu reprezentarea tuturor văilor şi firelor de apă,
a localităţilor şi a întregii reţele de drumuri locale. La începutul instalării sale în
Oltenia, administraţia austriacă s-a confruntat cu fenomenul depopulării satelor,
unele dintre ele în totalitate. Harta lui Schwantz consemna un număr de 273
sate părăsite din totalul de 1000 localităţi atestate documentar. Din cele 33 de
1 Gheorghe Focşa, Ioan Godea, Arhitectura Gorjului, Editura de Vest, Timişoara, 2002, p. 8.
2 Dr. Georgeta Stoica, Elena Secoşan, Dr. Ion Vlăduţiu, Dr. Paul Petrescu, Arta populară din
Vâlcea, Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare, Râmnicu – Vâlcea,1972, p. 8.
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sate depopulate din judeţul Gorj, 16 au fost repopulate până în 17283. Conform
descrierii realizate de funcţionarii imperiali în scurta perioadă de stăpânire a
Olteniei, ţăranii trăiau în grupuri risipite de câte 3-5 case, aşezate de preferinţă
departe de drumuri, în apropierea munţilor şi a pădurilor astfel încât să poată
fugi în caz de pericol. Potrivit Catagrafiei austriece din anul 1735, având ca
unitate de înregistrare demografică familia, din totalul de 118246 familii din Ţara
Românească, 34346 familii trăiau în Oltenia. Configurarea pe judeţe a generat
următoarea ierarhie: Dolj – 7326 familii, Vâlcea – 7123, Gorj – 6794, Romanaţi
– 6750 şi Mehedinţi – 6353 familii4.
Pe harta rusă dintre anii 1828-1832, mult mai complexă decât cele
întocmite de austrieci, vetrele satelor au fost mai bine precizate, redându-se
situaţia anterioară Regulamentului Organic. Din modul de reprezentare a satelor,
rezultă dispunerea acestora atât în formă liniară, cât şi în vetre desfăşurate de-a
lungul drumurilor, mai mult sau mai puţin ordonat. În 1831 pe baza prevederilor
Regulamentului Organic, Vornicia din Lăuntru prezentat Generalului Kiseleff
un proiect de lege pentru construirea regulată a caselor ţărăneşti, cu precizarea
unui plan tip de casă, cu grajd şi îngrădirea necesară de protecţie a gospodăriei
şi cu plantaţiile de pomi în jur. Deşi tipărit şi distribuit deputaţilor în Adunarea
Obştească din 15 februarie 1842, discuţiile privind aplicarea sa au fost tot timpul
amânate. Măsura vizată avea implicaţii deosebite pentru fiecare grup de aşezare,
cu particularităţi pentru aşezările de bordeie, de bordei şi locuinţă de suprafaţă,
pentru aşezările mixte, de ţărani clăcaşi şi moşneni. În anul 1844 în judeţul Gorj
alinierea satelor era deja realizată în proporţie de 84,5% din totalul lor5.
„Harta României meridionale” întocmită de inginerul Satmari, cunoscută
şi ca „Harta lui Cuza” (1864) reda căile de comunicaţie, localităţile şi modul de
organizare/exploatare a teritoriului – culturile agricole, pometurile şi viţa de vie,
cu delimitarea strictă a izlazurilor, locurilor de păşunat, fâneţelor şi pădurilor.
Ca şi Legea Sanitară, Legea Drumurilor din timpul domniei lui Alexandru Ioan
Cuza impunea măsuri de modernizare a aşezărilor, prin refacerea caselor aliniate
din materiale sănătoase, cu camere spaţioase şi ferestre luminoase, cu pardoseală
de scândură sau de cărămidă, cu recomandarea casei cu temelie înaltă sau cu
etaj. Pentru ca sătenii să înţeleagă mai bine aceste imperative, intra în atribuţiile
inginerului de judeţ realizarea modelului de casă prevăzut de lege. În anul 1865,
Consiliul General al Judeţului Gorj s-a văzut nevoit să impună locuitorilor
construirea locuinţelor cu 12 palme, înălţimea pereţilor şi cu cel puţin o fereastră
cu geam de sticlă înaltă de 5 palme şi cu lăţimea de 3 palme pentru fiecare cameră,
iar plugarii să planteze obligatoriu cel puţin 6 duzi în jurul casei, procuraţi de la
3 Apud Andrei Pănoiu, Arhitectura tradiţională gorjeană (sec. XVII-XX), Editura Centrului
Judeţean al Creaţiei Gorj, Târgu - Jiu, 1996, p. 77.
4 Apud Şerban Papacostea, „Populaţia Ţării Româneşti în ajunul reformelor lui Constantin
Mavrocordat”, în Studii. Revista de Istorie, Tom 19, nr. 5/1966, p.937.
5 Andrei Pănoiu, Op. cit, p. 91.
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Şcoala de Agricultură din Pantelimon.
În secolele XVII si XVIII, cele mai multe sate libere, ale moşnenilor,
aparţineau Olteniei, în special în Gorj şi în Vâlcea. Şirul de sate aşezate pe sub
munţi, aproape toate pe aceeaşi linie, în faţa versantului de sud al muntelui
Parâng, începe la Est cu localitatea Polovragi şi se termină la Vest cu Bumbeştii
de Jiu, de lângă malul stâng al Jiului. Între aceste două extreme se plasează satele
„ungurenilor” din dreapta Oltului: Drăgoieşti, Turbaţi, Crasna, Aniniş, Ungureni
şi Novaci, la a căror apariţie şi evoluţie au contribuit oieri veniţi de dincolo de
Carpaţi, în special din satele Mărginenilor din preajma Sibiului şi de pe Valea
Jiului6.
Aşezarea Polovragi face parte dintre localităţile cele mai vechi şi mai bine
populate din zona subcarpatică olteană. Argumentele arheologice, geografice,
lingvistice, etnografice şi religioase ne duc cu gândul la vremurile preistoriei şi
la continuitatea umană până în prezent. Toponimul Polovragi în variantele mai
vechi ,,Polvragi” şi ,,Polovraci”, de origine slavă, de la cuvintele ”polje” - câmpie,
câmp şi “vrag” - vraci, tămăduitor a fost interpretat de către Academicianul Iorgu
Iordan ca “jumătate de vale cu maluri râpoase”. Pentru Aurel Sacerdoţeanu,
aceeaşi denumire a fost tradusă ca “Vale diabolică“ sau ”Câmpie vrăjită7“. Ambele
versiuni, precum şi consideraţiile despre originea greacă sau dacică a denumirii,
provin conform tradiţiilor locale de la planta tămăduitoare numită “polovragă”
sau “povagră8” folosită de vracii ucenici ai lui Zamolxis.
Până la prima atestare documentară, aşezarea Polovragi a fost obşte liberă
în condiţiile în care zonele muntoase au favorizat cel mai mult menţinerea acestei
forme de organizare româneşti, cu rădăcini în perioada dacică şi daco-romană.
Polovragiul este atestat ca sat pentru prima dată în hrisovul dat de Basarab cel
Tânăr – Ţepeluş la 14 ianuarie 1480, prin care se confirma stăpânirea lui jupan
Ticuci şi a fraţilor săi Bran, Radu şi Pătru asupra satului, care reuşesc să-şi
mărească averea prin acte de vânzare – cumpărare şi prin danie domnească9.
Documentele istorice – hrisoave, acte de vânzare cumpărare relevă faptul
că cel puţin 165 de ani Polovragiul a fost când moşie boierească, când sat liber.
Ca sat mănăstiresc, Polovragiul după 1647 a avut o organizare administrativă
asemănătoare cu cea a satelor boiereşti, fiind administrat de Egumenul Mănăstirii.
Imunităţile acordate lăcaşului, în spiritul evului mediu românesc, cuprindeau
privilegii de natură administrativ-fiscală şi juridice.
Stăpânirea Olteniei de către austrieci între anii 1718-1739 a determinat
realizarea primei înregistrări statistice a satelor, “conscripţia virmontiană” şi
6 Romulus Vuia, Studii de etnografie şi folclor, vol. II, Editura Minerva, Bucureşti, 1980, p.
323.

7 Viorica Micle, Mânăstirea Polovragi, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 1987, p. 6.
8 Alexandru Ştefulescu, Polovragii, Editura Casei Bisericii, 1906, pp. 9-10.
9 Vasile Cărăbiş, Istoria Gorjului, Editura Editis, Bucureşti 1995, p. 83.
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întocmirea hărţii lui Schwantz în 1722. Conscripţia din 1722 evidenţia existenţa
celor mai numeroase sate în regiunea depresionară a Gorjului, pe văile râurilor
Olteţ, Gilort, Jiu, Sohodol, Bistriţa şi Tismana. Din cele 515 familii10 înregistrate
în această zonă, 74 familii au fost consemnate la Mănăstirea Polovragi. Cifra
este considerată relativă, fără a include existenţa oamenilor slobozi din afara
mănăstirii. În lucrarea “Cartagrafia” din 1831, localitatea Polovragi se confunda
cu schitul Polovragi, metocul mănăstirii Hurezi, componentă a plaiului Novaci
cu 114 familii pe moşia sa, pentru ca numărul lor să crească în 1848 la 156 şi la
185 familii în 186411.
Adoptarea legii pentru comunele rurale şi urbane din anul 1864 a conferit
aşezării statutul de comună cu un singur sat în cadrul plasei Novaci. Fenomenul
transhumanţei specific zonelor pastorale şi vecinătatea cu Sibiul de dincolo
de munţi au favorizat atât interferenţe spirituale cât şi fenomenul migraţiei. În
secolele XVIII-XIX a avut loc cel mai intens proces de imigrare românească din
Transilvania în Tara Românească. Prezenţa românilor ardeleni este demonstrată
şi azi de numele specifice regiunii de origine: Vulcan din zona Sibiului, Chifert
şi Gogâţă din partea vestică a depresiunii Petroşani, Ghibu, Măniţiu şi Ştefu de
la Poiana şi Sălişte, Dobrogenii din Dobrogea, Rusu de la Ruşii de Vede din
Teleorman. La sfârşitul secolului al XIX-lea, dicţionarele judeţene ca şi Marele
Dicţionar Geografic al României oferă informaţii interesante despre numărul şi
structura populaţiei.
Datele statistice permit cunoaşterea indicelui natalităţii şi mortalităţii
generale până în prezent, cu un spor de aproximativ 500 de locuitori între anii
1892-191212. În secolul XX, deşi creşterea numerică a populaţiei este inferioară
perioadei de la sfârşitul secolului al XIX-lea, s-a constatat o creştere anuală de 7%
faţă de media de 5% din aceeaşi perioadă pe teritoriul judeţului. Reformele agrare
din 1864 şi 1921 au consolidat puterea economică şi socială a gospodăriilor din
zonă prin împroprietărirea cu loturi de casă şi grădină, în mod deosebit cu izlazul
atât de necesar păstoritului. Prin comparaţie cu locuitorii zonelor de deal şi de
câmpie, oamenii muntelui au manifestat un puternic sentiment de proprietate în
cadrul obştii.
Cărăuşia a reprezentat în epocă singura activitate de negoţ aducătoare de
venituri. Brânza, şindrila, scândurile, piatra de var arsă şi sarea sunt produsele
vândute prin ţară, la schimb cu porumbul, grâul, vinul, peştele sărat şi uneltele
agricole pe o arie foarte vastă cuprinsă între zonele de deal şi câmpie, până la
Dunăre. Cărăuşia se realiza cu un număr de 3-12 care, pentru apărarea agoniselii
de “hoţii la drumul mare”. Cele mai umblate drumuri de cărăuşie erau pe Valea
Olteţului şi a Tărâiei sau pe ”Drumurile Mari” de la Târgu-Jiu – Polovragi –
10 Alexandru Ştefulescu, Polovragii, p. 20.
11 A.N-D.J.GJ, Fond Şcoala. Primară, Dosarul nr. 5, f. 6.
12 Arhiva Primăriei Polovragi, Fond Registre de stare civilă 1883-1971.
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Bistriţa - Vâlcea şi de la Mănăstirea Polovragi spre schitul Crasna. Acest ultim
drum a fost numit din 1935 “Drumul I. G. Duca”, consecinţă a vizitei marelui om
politic liberal la Polovragi. Unul dintre drumurile sării cuprindea traseul Ocnele
Mari – Hurezi – Polovragi - Novaci - Târgu-Jiu – Brădiceni – Celei – Izvarna –
Pocruia - Baia de Aramă şi Cerneţi13 în Mehedinţi. Pe “Drumul Gorjului” de la
Râmnicul Vâlcea la Tg-Jiu prin Polovragi sau Zătreni au fost transportate păcura,
ceramica şi petrolul, în vederea comercializării lor14.
Cu dimensiuni demografice mai reduse decât comuna Polovragi, comuna
Cărpiniş –denumire atribuită aşezării după pădurile de carpen din comună, era
încadrată geografic de comuna Radoşi la est, Crasna la vest, Ciocădia la sud,
la nord de plaiul muntos al aşezării. La sfârşitul secolului al XIX-lea, comuna
este menţionată cu 273 familii şi 791 locuitori, din care 202 contribuabili15. Cei
1230 lei reprezentând veniturile asigurau un excedent financiar considerabil,
prin raportarea la 734 lei reprezentând cheltuielile aşezării. Componentă
administrativă a plaiului Novaci, judeţul Gorj, localitatea Cărpiniş dispunea de
1225 hectare teren, din care 175 hectare pământ arabil, 200 hectare cu livezi, 400
hectare de izlaz şi 450 hectare pădure. Numărul animalelor raportat la estimările
prezentate în Marele Dicţionar Geografic este specific comunităţilor de munte,
în care creşterea animalelor reprezenta principala îndeletnicire. Patrimoniul viu
al comunei cuprindea 98 cai, 608 vite mari cornute, 1026 oi, 216 râmători, 326
capre 10 stupi, întregit de 55 pluguri, 42 care cu boi şi o căruţă cu cai.
Situată în Plaiul cu acelaşi nume, învecinată la est cu comuna Pocruia, la
sud cu comuna Orzeşti, la vest şi nord cu Austro-Ungaria, comuna Cloşani din
judeţul Mehedinţi avea în structura sa satul Motrul Mare (reşedinţa comunei)
şi Motrul Mic cu cătunul Poiana, populate de 1105 locuitori – 245 de case, din
care 199 contribuabili. Economia aşezării, dominată de creşterea animalelor, era
întregită de agricultură, pescuitul păstrăvului din apa Cernei şi confecţionarea
şindrilei. Plaiul Cloşani - bogat în metale, în special aramă şi cu importante
zăcăminte de cărbuni a permis diversificarea îndeletnicirilor economice şi
suplimentarea veniturilor din agricultură. Numărul animalelor este considerabil,
însumând 890 vite mari cornute, 2000 de capre, 600 râmători, 1015 stupi şi 304
oi, inventarul agricol cuprinzând 16 pluguri, 20 care cu boi, şi 11 căruţe16.
În structura bugetului, veniturile totalizând 1646 lei devansau cheltuielile
în valoare de 1097 lei. Dimensiunile considerabile ale factorului demografic sunt
evidenţiate la sfârşitul secolului al XIX-lea de existenţa celor trei biserici cu doi
preoţi şi patru cântăreţi, cu numai o şcoală şi un învăţător, ştiută fiind reticenţa
13 Şerban Papacostea, Op. cit. p. 124.
14 Ion Ghinoiu, Popasuri etnografice româneşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1981, p. 91.
15 George Ioan Lahovari (coordonator), Marele Dicţionar Geografic al României, vol II,
Stabilimentul Grafic J.V. Socec, Bucureşti, 1899, p. 296.
16 Ibidem, p. 526.
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locuitorilor din mediul rural faţă de învăţătură. Numărul cârciumilor – 4, este
un reper în aprecierea stării materiale a localnicilor, fără a exclude nevoia de
socializare şi „suplimentarea” consumului de alcool din propriile gospodării.
Comuna Topeşti este localizată în nord-vestul plaiului Vulcan, în
vecinătatea comunei Peştişani, cuprinzând cătunele Topeşti, Gornoviţa, cu 358
familii şi o suprafaţă de 770 hectare. Inventarul agricol al gospodarilor comunei
cuprindea 33 de pluguri, 45 care cu boi, 8 căruţe cu cai, 6 stupi, 750 vite mari
cornute, 29 cai, 2000 oi, 300 capre şi 273 râmători.
Amplasată geografic în partea de est a judeţului Gorj, la limita judeţelor
Gorj şi Vâlcea, la 58 km de Targu-Jiu, comuna Logreşti-Moşneni a fost populată
aşa cum ne sugerează şi denumirea, de moşneni. Prima atestare documentara este
foarte târzie, ca şi în cazul altor aşezări rurale, intrarea în “istoria scrisa” fiind
precedată de secole întregi de existenţă, cercetările arheologice demonstrând
existenta unei cetăţi dacice în zona numită sugestiv “La Cetăţuie”. Printr-un
hrisov din 17 martie 1615, în care au fost pentru prima dată amintite satele
Popeşti şi Ciobăneşti - componente ale structurii administrative, i se confirma lui
Preda Logofătul din Popeşti stăpânirea peste mai multe cumpărături în Popeşti,
Ciobăneşti, Pojarul de Sus şi Logreşti. În 1861, conform “Indicelui de comune
orăşene şi rurale din Muntenia”, publicat de Oficiul de Statistică, satul Logreşti
- Moşneni împreună cu Adunaţii Popeşti avea în componenţa sa 117 case cu 122
familii.
Câţiva ani mai târziu, în 1865 comuna este menţionată cu 205 case şi
178 familii. Creşterea semnificativă a populaţiei a avut loc între anii 1864-1872,
ajungând la 890 de locuitori în întreaga comună. În volumul IV din “Marele
Dicţionar Geografic” al lui George Ioan Lahovari, comuna Logreşti-Moşneni din
plasa Gilort - Gorj, cu relief de şes şi deal, are o suprafaţă de 500 hectare, din
care 250 hectare pământ arabil, 100 hectare fâneţe, 10 hectare cu vie, 25 hectare
livezi de pruni şi 15 hectare islaz. Cele 159 familii, cu 154 contribuabili, aveau
în proprietate 62 pluguri, 82 care cu boi, 3 căruţe cu cai, 255 vite mari cornute,
26 cai, 345 oi, 33 capre şi 184 râmători. Satul Ciobăneşti este menţionat distinct,
cu 300 hectare, din care 80 hectare pădure, 150 hectare pământ arabil, 60 hectare
fâneţe, 2 hectare vie, 4 hectare livezi, cu o populaţie de 417 locuitori, 90 familii,
din care 78 contribuabili.
Deloc spectaculoasă, apariţia şi evoluţia Târgu - Jiului este similară multor
aşezări dintre Carpaţi şi Dunăre. Intrarea sa în „istoria scrisă” are loc relativ târziu, în
documente care aduc în prim plan mănăstirea Tismana, principalul factor de putere
spirituală, economică şi socială din zona Jiului de Sus. Cea dintâi atestare documentară a
Târgu-Jiului apare în hrisovul din 23 martie 1406, prin care Mircea cel Bătrân aflat
la Tismana, în drum spre Severin, acordă unele privilegii mănăstirii, dispunând ca
„jupan Brata să-i fie hotarnic, pentru că a fost şi în acest judeţ (sudeţ) al Jiului”17. În
17 Alexandru Ştefulescu, Istoria Târgu Jiului, Tipografia N. D. Miloşescu, Târgu Jiu, 1904, p.

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

259
mai puţin de 20 de ani, Jiul apare sub numele de Târgu - Jiului. La 24 martie 1426, Dan
al II-lea întărea Mănăstirii Tismana stăpânirea peste „morile de la Târgu - Jiului, pe care
le-a făcut popa Agaton cu munca fraţilor săi, pe locul care l-a dăruit jupan Stanciul şi
jupan Micleuş mănăstirii Tismana”18. Spre sfârşitul secolului al XVI-lea este amintit
cu calitatea de oraş în documentele din 22 iunie 1597, prin care Mihai Viteazul întărea
lui Vâlsan din Târgu - Jiu stăpânirea unor selişti la Cartiu19.
Evoluţia demografică a Târgu-Jiului până în secolul al XIX-lea nu poate
fi cunoscută cu precizie, având în vedere absenţa documentelor despre numărul
locuitorilor, statutul social, raportul dintre natalitate şi mortalitate, speranţa de
viaţă. În cifre, primele informaţii despre populaţia oraşului datează din perioada
stăpânirii austriece asupra Olteniei. În comparaţie cu oraşele ardelene sau din
alte provincii imperiale, Râmnicul, Târgu - Jiu, Cerneţii, Baia de Aramă, Slatina,
Brădiceni şi chiar Craiova erau mai apropiate prin structurile demografice şi
economice de viaţa rurală decât cea urbană. Potrivit observaţiilor generalului
Königsegg, „aceste aşezări nu sunt altceva decât sate sărăcăcioase şi, cu excepţia
Craiovei, nu sunt locuite decât de ţărani obişnuiţi”20.
Conscripţia virmontiană din 1722 întocmită din motive fiscale înregistra
pentru această localitate un număr de 103 familii; cu aproximativ 515 locuitori,
Târgu - Jiul era devansat de Craiova - 836 familii (4000 locuitori), Râmnicu
- Vâlcea (416 familii), Caracal (167 familii), Cerneţi (133 familii), Slatina (136
familii)21. Din acest total, nu se cunoaşte însă numărul familiilor de altă etnie, deşi
în oraş existau greci, turci, bulgari legaţi de activităţile economice. Catagrafia
Ţării Româneşti întocmită între anii 1773 – 1774 sub controlul generalului Bauer
include Târgu Jiul în categoria „villes”, fără a face menţiuni despre numărul
populaţiei22. Numărul scăzut al locuitorilor în raport cu alte oraşe oltene poate fi
atribuit trecerii unor grupuri numeroase în Transilvania şi Banat între anii 1718 1780, sub impulsul scutirii de obligaţii fiscale pentru noi veniţi.
În timpul stăpânirii habsburgice, interesată în sporirea potenţialului
demografic al Banatului, s-au refugiat sau au fost colonizate mai multe familii de
olteni, numiţi bufani sau bufeni, utilizaţi ca mână de lucru în agricultură, minerit şi

18 Dinu C. Giurescu, Tara Românească în sec. XIV – XV, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973 p.
254.
19 Documente privind istoria României, veacul XVI, B, Ţara Românească, vol. VI 1591 - 1600, Editura
Academiei, Bucureşti, 1953, p. 267.
20 Şerban Papacostea, Oltenia sub stăpânire austriacă (1718-1739), Editura Academiei,
Bucureşti, 1971, p. 17.
21 Constantin Giurescu, Material pentru istoria Olteniei supt austrieci, vol. II, Editura
Academiei, Bucureşti, 1913, p. 33.
22 Louis Roman, „Izvoare din perioada 1750-1790 referitoare la localităţile şi populaţia Ţării
Româneşti”, în Studii şi Articole de Istorie, nr. 14, 1964, p. 108.
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meşteşuguri23. Pe harta rusească din 1835, oraşul este menţionat cu 435 gospodării,
ce reprezintă aproximativ 2275 locuitori. Până la recensământul din 1859, creşterea
demografică este de numai 157 locuitori, în timp ce statistica clădirilor din oraş ne oferă
cifre surprinzătoare: numai 681 case de locuit, în comparaţie cu cele 1180 clădiri cu altă
destinaţie24.
Alexandru Ştefulescu, în cele două lucrări dedicate istoriei Târgu – Jiului,
ne-a lăsat o descriere extrem de sugestivă pentru starea oraşului în primele decenii
ale secolului al XIX-lea. Pentru anul 1832, Ştefulescu menţionează existenţa a
342 de case, din care 43 din zid, 28 cu 2 rânduri şi 15 cu un rând, acoperite de
şindrilă, celelalte case fiind din lemn, acoperite cu coceni, trestie, fân, rar de
şindrilă şi împrejmuite cu garduri de nuiele împletite pe pari fixaţi în pământ, cu
ferestrele mici şi camerele rar pardosite cu cărămidă şi aşezate de multe ori direct
pe pământ, lipsite de orice temelie25.
Cele 342 de case erau locuite de „22 boieri de neam, 5 scutelnici, 10
mazili, 87 cumpănaşi, 38 streini, 184 ruptaşi, 59 poslujnici, 73 haimanale”26, un
tablou demografic extrem de sugestiv înaintea revoluţiei de la 1848. În 1841, au
fost pavate 7 străzi, pentru care proprietarii erau obligaţi să aducă piatră, nisip,
pământ pentru umplut, iar Maghistratul să plătească câte 4,5 lei pentru fiecare
stânjen lucrătorilor27. În Ţările Române, „revoluţia demografică” a fost interpretată
în accepţiunea sa cantitativă, prin creşterea numerică a aşezărilor – sate, târguri,
oraşe, paralel cu creşterea populaţiei, în continuă difereţiere şi diversificare în
cele deja existente28. Oraşul şi târgul au devenit la începutul secolului al XIXlea centre de producţie şi schimb, cu rol important în viaţa administrativă, în
continuă detaşare de agricultură29. După catagrafia efectuată în anul 1831, în
Târgu Jiu erau înregistraţi următorii meşteşugari: bogasieri – 8, cojocari groşi –
91, croitori – 16, cizmari – 31, abagii – 1, argintari – 1, bărbieri – 8, brutari – 13,
simigii – 4, cârciumari – 13, boiangii – 2, curelari – 9, zugravi – 2, lumânărari de
seu – 1, dulgheri – 1, olari – 21, tăbăcari – 130.
Evoluţia statisticii româneşti de la catagrafiile specifice perioadei
regulamentare la etapa modernă a organizării statale a fost impusă, în primul
rând, de necesitatea oamenilor politici ai vremii de a dispune de un instrument
23 Virgil Joiţa, „Mişcări demografice în Ţara Românească în secolul al XVIII-lea”, în Arhivele
Olteniei nr. 1/ 1981, p. 98.
24 Dragoş Bugă, Dimitrie Oancea, „Aşezările omeneşti şi tipurile de gospodării din Muntenia şi
Oltenia la jumătatea secolului al XIX-lea”, în Litua, nr. 3/1986, p. 421.
25 Alexandru Ştefulescu, Op. cit., p 76.
26 Ibidem, p. 77.
27 Ibidem, p 80.
28 Gheorghe Platon, Geneza revoluţiei de la 1848, Editura Junimea, Iaşi, 1980, pp. 115-116.
29 Ibidem.
30 Vladimir Diculescu, Breslele, negustorii, meseriaşii în Ţara Românească (1830-1848),
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973, p. 107.
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eficace de cunoaştere, în toate problemele economice şi în cele ale administraţiei
publice31. Primul recensământ general în Principatele Unite a fost organizat în
1859/1860 sub îndrumarea lui Ion Ionescu de la Brad în Moldova şi Dionisie Pop
Marţian în Ţara Românească. Astfel, potrivit Analelor Statistice şi Economice
din ianuarie-martie 1860, Târgu Jiul era populat de 2432 de locuitori, dintr-un
total de 108.071 locuitori ai judeţului Gorj32. De altfel, deşi cifrele acestei prime
recenzări au fost puse sub semnul întrebării datorită deficienţelor de înregistrare,
oraşul de pe Jiu a avut o evoluţie extrem de modestă nu numai din punct de
vedere demografic, dar şi economic.
Cu doi ani înainte de organizarea Recensământului General al Populaţiei
la nivelul întregului Regat, o statistică realizată de către Poliţia oraşului Târgu
– Jiu ne prezintă structura etnică a locuitorilor, nivelul de instrucţie, categoriile
principale de vârstă şi profesiile exercitate. Din totalul de 5207 locuitori, românii
reprezentau 80,99% - 4217 persoane, germanii 5,84% - 304, slavii 5,19 % - 270,
ungurii 4.42% - 230, italienii 2,34% - 122, israeliţii 0,94% - 49, francezii 0.19%
- 10 şi mahomedanii 0,02 – 1 persoană.
Populaţia oraşului Târgu – Jiu după etnie în anul 1897
Tabelul nr. 1

Nr.
Etnia
Bărbaţi Femei Băieţi Fete
crt.
1.
Români
1248
1282
967
720
2.
Germani
86
90
56
72
3.
Italieni
45
21
27
29
4.
Slavi
142
42
50
36
5.
Mahomedani
1
0
0
0
6.
Greci
3
1
0
0
7.
Unguri
110
65
24
31
8.
Israeliţi
15
15
11
8
9.
Francezi
2
2
3
3
Total
1652
1518 1138
899
Total general
5207
Sursa: A.N.-D.J.GJ., Fond Primăria Comunei Urbane Târgu Jiu,
Dosarul nr. 43/1896-1898, f. 108
După instrucţie, numărul ştiutorilor de carte cuprindea 896 bărbaţi şi
409 femei, 551 băieţi şi 318 fete. Se constată încă odată faptul că femeile erau
predestinate muncilor în gospodărie şi creşterii copiilor, tinerele frecventând
şcoala primară într-un număr mult mai mic decât băieţii. După meseria practicată,
au fost înregistraţi: 2 abagii, 17 croitori bărbaţi şi 8 femei, 5 cojocari, 40 cizmari şi
7 ucenici copii, 30 tâmplari, 25 fierari şi 2 ucenici copii, 5 tinichigii, 11 vopsitori
şi zugravi, 4 tapiţeri, 12 olari, 34 zidari şi 7 bărbieri.
Proiectat iniţial ca recensământ fiscal, Recensământul General al Populaţiei
31 Dr. Gh. Stoica, “Începuturile statisticii oficiale româneşti”, în Revista de statistică nr. 1 /
1969, p. 34.
32 A.N-D.J.GJ., Fond Primăria Târgu Jiu, Dosarul nr 23/1859-1862, f 9.
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din România, realizat în decembrie 1899, este considerat de către specialişti
primul recensământ sistematic efectuat în scop exclusiv statistic33. Recensământul
a fost organizat şi executat integral de Serviciul Statisticii Generale condus de
Leonida Colescu. Scopul acestuia a fost expus cât se poate de clar în „Afiptul”
recensământului, editat de Serviciul Statisticii Generale şi adus la cunoştinţa
opiniei publice înainte de debutul vastei operaţiuni de recenzare: „Să nu caute
nimeni a se ascunde sau a se sustrage de la această catagrafie generală, să fie
cu toţii încredinţaţi că ea se face numai în interesul public, pentru ca să ştim
câţi sunt toţi locuitorii ţărei şi cum sunt ei împărţiţi în fiecare comună. Această
lucrare este necesară şi folositoare pentru că o cunoştinţă exactă de numărul
populaţiei înlesneşte oricărui guvern sarcina ce îi este încredinţată de a se îngriji
de îmbunătăţirea mijloacelor de trai”34.
Conform datelor oferite de recensământul din 1899, populaţia ţării a
crescut între anii 1859 – 1899 cu 2.091.842 persoane, cu 52 % într-un ritm anual
de 1,32 %35. Raportat la dimensiunile teritoriale ale României, coeficientul de
creştere a fost considerat modest şi atribuit atât creşterii naturale a populaţiei (de
9 – 10 ‰ de locuitori), cât şi imigraţiei (până la 1,32 %). Tabelul nr. 2 realizat pe
baza datelor oferite de recensământul din 1912 comparativ cu cel din 1889, ne
oferă dimensiunile demografice ale Olteniei pe judeţe, comune rurale şi comune
urbane, cu evidenţierea sporului populaţiei în cifre şi procente.
Populaţia judeţelor din Oltenia conform recensămintelor realizate în anii
1899 şi 1912
Tabelul nr. 2
Sporul
Judeţul
1912
1899
%
populaţiei
Dolj
437517
365579
71938
19,7
Gorj
200859
171300
29559
17,3
Mehedinţi
2955482
249688
45860
18,1
Romanaţi
248401
203773
44628
21,9
Vâlcea
231572
190903
40669
21,3
Sursa: A.N-D.J.GJ.., Fond Primăria Comunei Urbane Târgu - Jiu, Dosarul
nr. 10/1913. Recensământul General al Populaţiunii României din 19.12.1912,
f. 9.
Între cele cinci judeţe ale Olteniei, cea mai mare creştere demografică
a fost înregistrată în judeţul Romanaţi – 44628 locuitori (21,9%), urmat
îndeaproape de Vâlcea cu 40669 (21,3%) şi Dolj cu 71938 locuitori (19,7%).
În judeţele Mehedinţi şi Gorj dimensiunile creşterii factorului demic au fost mai
reduse, de 45860 (18,1%) şi 29559 (17,3%) locuitori. Aprecierile comparative au
la bază creşterea populaţiei raportată la rezultatele efective din 1899 şi 1912, deşi
33 Ion Alexandrescu, Recensămintele României, Editura Meronia, Bucureşti, 2007, p. 25.
34 Ibidem, p. 16.
35 Ibidem, p. 27.
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la prima vizualizare a sporului demografic ierarhia realizată de către specialişti ar
putea avea o altă configuraţie. Densitatea populaţiei situa Oltenia cu 50 locuitori
pe km2 sub nivelul celei calculate la nivelul întregii ţări – 55 locuitori/km2, cu
procente semnificative în urma altor regiuni istorice ca Muntenia cu 62 locuitori/
km2 şi Moldova cu 56 locuitori/km2, dar înaintea Dobrogei cu cea mai scăzută
densitate - 25 locuitori/km2. După judeţul Ilfov, cu 678769 locuitori, considerat
cel mai populat judeţ din Vechiul Regat, judeţul Dolj a fost considerat al doilea la
nivel naţional, cu cei 43751736.
Aşa cum era de aşteptat, creşterea populaţiei din aşezările rurale a avut
loc în toate cele cinci judeţe. Un spor important s-a înregistrat în Romanaţi –
39438 locuitori (21,3%), Dolj cu 65045 (20,8%), urmate îndeaproape de judeţul
Vâlcea cu 35604 (20,4%). Ca şi în cazul tabelului nr. 1, cele mai mici creşteri au
avut loc în judeţele Mehedinţi – 41417 (18,1%) şi Gorj cu 26465 (10,1%), aşa
cum ne arată tabelul nr. 2.
Evoluţia populaţiei rurale în judeţele Olteniei conform recensămintelor
realizate în anii 1899 şi 1912
Tabelul nr. 3
Comune rurale
Comune rurale
Sporul
Judeţul
%
1912
1899
populaţiei
Dolj
377919
312874
65045
20,8
Gorj
191047
164582
26465
10,1
Mehedinţi
270302
228885
41417
18,1
Romanaţi
224206
184768
39438
21,3
Vâlcea
210308
174704
35604
20,4
Sursa: A.N-D.J.GJ., Fond Primăria Comunei Urbane Târgu Jiu, Dosarul
nr. 10/1913. Recensământul General al Populaţiunii României din 19.12.1912,
f. 9.
În Oltenia, coeficientul de creştere a populaţiei a fost mai mare în mediul
urban decât în mediul rural, ca urmare a fenomenului imigraţiei. În medie, creşterea
a fost estimată la 19,7% în 1912 prin raportare la finele veacului anterior. Tabelul
nr. 3 include toate oraşele din Oltenia, începând cu oraşele mici şi terminând cu
reşedinţele de judeţ. După Corabia, oraş a cărui populaţie a sporit de la 6058 la
9113 locuitori, cu un spor de 2315 (50,4%), o creştere asemănătoare a înregistrat
Târgu - Jiul, de la 6718 la 9812 locuitori cu o diferenţă de 3094 (46,1%). Astfel,
oraşul de pe Jiu devansează Râmnicu - Vâlcea cu 9603 locuitori în 1912, cu 2315
(31,8%) mai mulţi decât în anul 1899, cu tendinţa de a egala populaţia oraşului
Slatina, cu 9817 locuitori în 1912 şi un spor demografic mult mai modest de numai
1667 locuitori (20,5%). Marile oraşe ale Olteniei rămân în continuare Craiova cu
51973 şi un spor demografic relativ redus – 6394 (14%), Turnu Severin cu 23765
locuitori şi o creştere de 4012 (20,3%) şi Caracal cu 15082 locuitori comparativ
36 A.N-D.J.GJ., Fond Primăria Comunei Urbane Târgu - Jiu, Dosarul nr. 10/1913. Recensământul
General al Populaţiunii României din 19.12.1912, f. 9.
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cu 12947 în 1899, sporul fiind de 1667 persoane (20,5%).
Evoluţia populaţiei urbane în judeţele Olteniei conform recensămintelor
realizate în anii 1899 şi 1912
Tabelul nr. 4
Sporul
Oraşul
1912
1899
%
populaţiei
Baia de Aramă
1481
1050
431
11
Ocnele Mari
4942
4374
568
13
Calafat
7625
7126
499
7
Drăgăşani
6719
4537
2182
48,1
Olteniţa
6641
5805
836
14,4
Corabia
9113
6058
3055
50,4
Râmnicu Vâlcea
9603
7288
2315
31,8
Târgu Jiu
9812
6718
3094
46,1
Slatina
9817
8150
1667
20,5
Caracal
15082
12947
2135
16,5
Turnu Severin
23765
19753
4012
20,3
Craiova
51973
45579
6394
14
Sursa: A.N-D.J.GJ., Fond Primăria Comunei Urbane Târgu - Jiu, Dosarul
nr. 10/1913. Recensământul General al Populaţiunii României din 19.12.1912,
f. 9.
Cu un număr de numai 6718 locuitori, Târgu - Jiului se plasa pe ultimul loc
între cele 32 reşedinţe de judeţ. De altfel, această viaţă urbană extrem de modestă
pe teritoriul Jiului de Sus a fost asociată în totalitate cu reşedinţa sa, în absenţa
oricărei alte comune urbane. Aşezarea geografică, în vecinătatea Transilvaniei, a
facilitat aşezarea unor familii de români sau unguri, antrenaţi de cele mai multe
ori în activităţi comerciale şi manufacturiere. Alături de etnicii români, majoritari
în întreg judeţul, convieţuiau români ardeleni-cetăţeni ai Austro - Ungariei,
austrieci, unguri, bulgari, macedoneni, sârbi, germani şi nu în ultimul rând
evreii. Fără a intra în detalii, registrele de căsătorii ne dezvăluie faptul că uneori
căsătoriile depăşeau barierele confesionale şi etnice, fără a întâmpina opoziţia
părinţilor sau tutorilor.
Din păcate, în ceea ce priveşte instrucţia, mulţi locuitori au declarat în
1899 că ”nu ştiu a scrie şi a ceti”- 1877 bărbaţi şi 1827 femei. Populaţia masculină
ştiutoare de carte în număr de 2021 eclipsa din punct de vedere numeric populaţia
feminină instruită - 909 femei. Gradul de instrucţie este precizat şi de registrele de
căsătorie, în care viitorii soţi confirmau sau infirmau capacitatea de a semna actul
de căsătorie. După starea civilă reflectată de “Foaia de Despoiare a populaţiunii
cu domiciliul obicinuit în comună”, necăsătoriţii însumau 2600 bărbaţi şi 1337
femei, căsătoriţii 1133 bărbaţi şi 958 femei, văduvi - 96 bărbaţi şi 358 femei,
divorţaţii - 29 bărbaţi şi 83 femei (vezi tabelul nr. 4)37
Doi ani mai târziu, prin adresa nr. 6970/27.08.1914, Prefectul a solicitat
Primarului Urbei Târgu - Jiu realizarea unei statistici exhaustive, care să cuprindă
37 A.N-D.J.GJ., Fond Primăria Târgu - Jiu, Dosar nr 36/1899- 1903, f 39.
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numărul populaţiei şi al locuinţelor, structura locuitorilor pe sexe, nivel de
instrucţie, religie, naţionalitate, stare civilă, profesii şi „zestrea” locuitorilor, cu
referiri cât mai exacte la starea lor de sănătate. Faptul că în 1914 au fost recenzaţi
pe plan local 9948 locuitori, din care 6332 bărbaţi şi 3616 femei, scoate în evidenţă
creşterea numerică a populaţiei faţă de anul 1912 cu 136 persoane. Discrepanţa
dintre populaţia masculină şi cea feminină este în defavoarea femeilor, cu 2716
mai puţine femei decât bărbaţi. Un motiv plauzibil al acestei diferenţe majore îl
reprezintă aşezarea în oraş pe o perioadă mai mare de timp a bărbaţilor veniţi din
judeţ pentru a practica diferite meserii şi din alte state cu tradiţie în orientarea
emigranţilor spre Târgu - Jiu, Turnu Severin şi Râmnicu - Vâlcea: Italia, AustroUngaria, Germania, Bulgaria, Serbia, Macedonia, diferite zone ale Imperiului
Otoman.
După naţionalitate, populaţia oraşului cuprindea 9226 români, 334 austroungari, 162 mahomedani, 73 italieni, 42 israeliţi, 40 bulgari, 24 sârbi, 23 germani,
17 greci, 4 armeni şi 3 francezi38. Populaţia ortodoxă reprezenta 9106 persoane,
urmată de 342 catolici, 328 musulmani şi 172 mozaici. În opinia noastră, numărul
foarte mare de musulmani şi mozaici în comparaţie cu naţionalitatea trebuie
asociat cu asocierea unor locuitori de altă etnie, adepţi ai cultelor respective. În
statistica populaţiei catolice au fost incluşi reformaţii, despre existenţa cărora se
ştie cu certitudine din Registrele de Stare Civilă şi din alte documente ale epocii.
După instrucţie, numărul bărbaţilor ştiutori de carte era de 2371 faţă de 1181
neştiutori, al femeilor instruite de 1247 şi 1078 fără carte, copiii de vârstă şcolară
însumând 1451 băieţi şi 814 fete cu statutul de elevi. Categoria neştiutorilor de
carte din rândul copiilor - 1300 băieţi şi 516 fete cuprindea toţi copiii de la naştere
până la vârsta adecvată şcolarizării39.
În ceea ce priveşte starea civilă a locuitorilor, diferenţa între bărbaţii şi
femeile cu statutul de căsătoriţi şi cu copii este foarte mică, de numai 6 persoane
după cum ne indică tabelul nr. 4. În schimb numărul bărbaţilor căsătoriţi fără copii
– 536 este mai mult decât dublul femeilor cu acelaşi statut – 233. În inferioritate
numerică s-au regăsit femeile necăsătorite, în etate de peste 21 ani – 283, în
comparaţie cu bărbaţii fără obligaţii conjugale din aceeaşi categorie de vârstă, în
total 996. Predominarea populaţiei masculine raportată la cea feminină, vârsta mai
înaintată a bărbaţilor la căsătorie şi fenomenul emigraţiei masculine din mediul
rural sau din alte state, din motive economico-sociale, sunt realităţi cu un impact
puternic asupra constituirii propriilor familii. Statutul de văduv este întâlnit mai
ales în rândurile bărbaţilor cu copii – 167 şi fără copii – 262, în timp ce numărul
femeilor văduve este evident mult mai mic, cu copii 120 şi fără copii – 98.
Structura populaţiei din Târgu - Jiu după Starea Civilă în anul 1914
38 Ibidem, Dosarul nr. 94/1914, f. 69.
39 Ibidem.
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Tabelul nr. 5
Bărbaţi
căsătoriţi cu
copii

Bărbaţi
căsătoriţi
fără copii

Bărbaţi
copii

1589

536

167

văduvi

cu

Bărbaţi
văduvi
fără copii

Bărbaţi peste 21
ani necăsătoriţi

F e m e i
căsătorite cu
copii

F e m e i
căsătorite
fără copii

Femei
văduve
cu copii

Femei
văduve
fără copii

Femei peste 21
ani necăsătorite

262

996

1583

233

120

98

283

Sursa: A.N-D.J.GJ., Fond Primăria Comunei Urbane Târgu - Jiu, Dosarul
nr. 94/1914, f.69.
Reşedinţa judeţului însuma 4568 locuinţe, cu 4544 capi de familie, dintre
care 3924 cu statutul de contribuabil. Fără a avea nimic spectaculos, peisajul
îndeletnicirilor economice şi al profesiilor cu specific liberal este specific lumii
urbane din Vechiul Regat la începutul secolului XX, cu un ritm foarte lent al
industrializării şi deficitară în elementele de modernitate. Inventarierea profesiilor
şi a factorului demografic implicat ne relevă existenţa a 84 brutari; 34 tipografi;
137 dulgheri; 184 abagii; 24 ceramişti; 56 tăbăcari; 5 boiangii; 246 croitori; 148
fierari; 164 cizmari; 8 căldărari; 31 măcelari; 70 zidari; 24 zugravi; 94 comercianţi;
16 lumânărari; 16 frizeri; 61 grădinari; 14 pavagii; 41 cărămidari şi 4 geamgii. Cei
mai mulţi dintre locuitorii apţi de muncă au fost înregistraţi ca agricultori - 2492,
statut probat de Registrele de Stare Civilă, restul fiind consideraţi funcţionari40.
Extrasele după mişcarea naturală a populaţiei, păstrate în fondul arhivistic
al Primăriei Târgu – Jiu, a căror exactitate este totuşi relativă datorită limitelor
înregistrării persoanelor venite sau plecate, temporar sau definitiv, cu omiterea
unor meserii din peisajul ocupaţional, evidenţiază ca şi recensămintele generale
ale populaţiei, Registrele de Stare Civilă, evoluţia reşedinţei de judeţ în strânsă
legătură cu cea a întregului judeţ, încadrându-se în tendinţa generală de evoluţie
a lumii urbane româneşti.

40 Ibidem.
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Politica „naționalismului constructiv” a lui Gheorghe Tătărescu
Titus Zamfiroiu
La 14 decembrie, Gheorghe Tătărescu rostea în fața Camerei Deputaților
o amplă declarație, referitoare la guvernarea României, în perioada 1934-1935,
intitulată simplu „Doi ani de guvernare”1. Această prezentare a faptelor era susținută
evident din punctul de vedere, al principalului reprezentant al executivului, în
speță, premierul Tătărescu. Primul ministru avea să împartă această declarație în
două segmente: „pacificare” și „consolidare”.
Una din legile importante elaborate la începutul acestei guvernări a fost
legea prin care guvernul era autorizat să declare „în caz de necesitate” starea
de asediu generală sau parțială. Întrând în vigoare la 16 martie 19342, ea a fost
prelungită succesiv, astfel că starea de asediu a fost menținută în toată perioada
guvernării Tătărescu. A fost o măsură mai mult de prevenire, ea aplicându-se cu
multă indulgență.
Primul – ministru, avea să justifice astfel această lege:„Am crezut, în
momentul în care ne-am asumat răspunderea guvernării, că situația generală
internă și externă, ne impunea crearea uni noi atmosfere politice, stăpânite nu
de dorință de distrugere reciprocă, ci de dorința de colaborare; și am crezut că
acțiunea continuă de denigrare și de sfâșiere, nu poate să sădească în sufletul
maselor, decât simțământul totalei neîncrederi în clasele conducătoare, culminând
cu anarhizarea spiritelor și a moravurilor noastre. În slujba acestor credințe, am
proclamat nevoia destinderii în luptele noastre interne și consecvenți cu aceste
credințe, am concentrat acțiunea noastră, exclusiv asupra operei de refacere,
abătându-ne de la orice act de vrăjmășie sau de învrăjbire.
Vom persevera în practicarea acestei politici, socotind că pacea internă,
constituie în împrejurările de azi, condițiunea dominantă a oricărei acțiuni de
guvernare”.3
O altă lege elaborată la 7 aprilie 19344, viza de această dată numai ordinea
internă a statului român. Prin această lege, guvernul era împuternicit, să decidă
dizolvarea grupărilor politice, care puneau în pericol „siguranța ordinii de stat
sau a ordinii sociale” sau care propaga „distrugerea violentă a ordinii de stat”.
Fruntașul național-țărănist, cunoscutul sociolog Petre Andrei, a criticat această
1 Gheorghe Tătărescu, Doi ani de guvernare în Mărturii pentru istorie, p. 149.
2 Ioan Scurtu, Istoria României în anii 1918-1940. Evoluția regimului politic de la democrație la
dictatură, București, Editura Didactică și Pedagogică București, 1996, p. 132.
3 Gheorghe Tătărescu, Doi ani de guvernare în Mărturii pentru istorie, p. 150.
Ioan Scurtu, Istoria României în anii 1918-1940. Evoluția regimului politic de la
democrație la dictatură, București, Editura Didactică și Pedagogică București, 1996, p. 132.
4 Idem, p. 133.
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lege de la tribuna parlamentului: „Dacă țineți la mecanismul vieții parlamentare
democratice și constituționale, trebuie să dați partidelor și grupărilor, garanția că
nu sunt la discreția guvernului în orice moment”.5 Petre Andrei nu critica într-un
mod radical legea, dar susținea utilitatea introducerii unui amendament, care să
specifice când anume este necesar să intervină executivul.
Una din cele mai importante legi, propuse de guvern în regim de urgență și
votată la 7 aprilie 19346 a fost aceea a conversiunii datoriilor agricole, care avea să
fie și ultima în perioada dintre cele două războaie. Astfel, datoriile se reduceau cu
50 până la 79%, urmând ca restul să se achite eșalonat pe o perioadă de 17 ani, cu
o dobândă de 3% pe an. Băncile erau despăgubite de stat, care a preluat asupră-i,
efectele acestei legi. Pe marginea acestui imperativ politic, Tătărescu spunea:
„Focarul cel mai primejdios îl constituie războiul dintre creditori și debitori.
Problema conversiunii datoriilor rămăsese o problemă nerezolvată și
ultimele două legi ale guvernului precedent se dovediseră importante (…).
Legea noastră a reînviat creditul și a renăscut ideea executării contractelor.
Debitorii au fost despovărați - și cu satisfacție putem constata că 70% din ei
privilegiază azi de avantagiile legii”.
Concurența impusă de politica liberală a lui Gheorghe Tătărescu, bazată
în primul rând pe capitolul autohton – avea să ducă într-un mod firesc la creșterea
competenței profesionale.
Astfel, la 30 aprilie 19367 apărea legea privind pregătirea profesională
și exercitarea meseriilor. Ucenicii trebuiau să aibă o pregătire riguroasă, iar
muncitorii calificați să aibă un nivel ridicat.
Birocrația, constituie și în perioada interbelică, un recul în desfășurarea
activităților legislative și administrative. În acest sens, la 9 iulie 19348 era emisă
legea prin care cabinetul era autorizat ca în timpul vacanțelor parlamentare, să
procedeze la simplificarea serviciilor și instituțiilor publice de ordin administrativ
și de specialitate, să revizuiască toate bugetele administrațiilor centrale și să
opereze orice acțiuni de trezorerie.
La numai o săptămână, mai exact la 16 iulie 19349 - se năștea o altă lege,
care privea utilizarea personalului românesc în întreprinderi, contracarându-se
astfel afluența de personal străin. Legea se referea la toate domeniile economiei
naționale și prin ea disponibilul de forță de muncă românesc, trebuie să ocupe
80% pondere, în toate categoriile profesionale. Tătărescu, cu verva sa „național5 Idem, p. 132.
6 Gheorghe Tătărescu, Doi ani de guvernare în Mărturii pentru istorie, p. 150.
7 Ioan Scurtu, Istoria României în anii 1918-1940. Evoluția regimului politic de la democrație
la dictatură, București, Editura Didactică și Pedagogică București, 1996, p. 132.

8Idem, p. 133.
9 Idem, p. 132.
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creatoare” cum îi plăcea să spună, arăta cu privire la această lege10: „Am cunoscut
starea de agitație provocată de o situație anormală în serviciile publice, în care
după 17 ani de la Unire, mai erau încă funcționari care nu-și însușiseră limba
statului, în timp ce funcționarii români erau lăsați pe drumuri pentru economii
bugetare (…). În cadrul acelorași preocupări, am legiferat protecția muncii
naționale și am început lupta pentru a asigura muncii românești, drepturile ce le
are în statul nostru național, curmând și pe acest teren o situație ce nu mai poate
dăinui fără de grave primejdii pentru liniștea țării”.
Alt domeniu sensibil în viața de stat a României, îl constituie armata.
S-au întreprins pentru prima dată, după 1918, măsuri pentru dotarea armatei cu
echipamentul și tehnica necesare în acest domeniu, acțiuni pe deplin justificate,
dacă ținem seama de faptul că în Europa își făcea simțite din ce în ce mai mult,
semnele cauzei politice.
Cheltuindu-se în jur de 4 miliarde lei, armata avea să cunoască vizibile
îmbunătățiri11: „Grație noilor impozite care au constituit bugetul special al apărării
naționale, au putut fi atacate toate problemele înzestrării oștirii, în cadrul unui
program ce a primit aprobarea tuturor formelor legale”.
Ca în orice stat, cu economie concurențială, finanțele publice, banii în
general, constituie „motorul” oricărei activități. În consecință, Tătărescu a
trecut la asanarea finanțelor publice12: „…reducerea numărului funcționarilor
și organizarea serviciilor publice și pentru echilibrul bugetelor…într-adevăr
bugetul statului a fost echilibrat și prin exercițiu fiscal în perioada 1934-1935,
după care avea să cunoască importante excedente, ca urmare, în primul rând a
sporirii accizelor”13, am dotat oștirea cu un fond special de două miliarde lei
anual, destinat exclusiv operei de înzestrare; în sfârșit am asigurat plata la zi a
tuturor angajamentelor de salarii, pensii și materiale, după o perioadă de tristă
amintire în care statul nu putea face față celor mai elementare dintre datoriile
sale”.
Infrastructura - ca și în zilele noastre de altfel – a reprezentat o veritabilă
problemă.
În acest sens, s-au făcut investiții în repararea șoselelor, a porturilor de la
Marea Neagră și Dunăre, s-a construit linia ferată (de interes strategic), Ilva Mică
– Vatra Dornei și tot o linie de cale ferată între Reșița și Caransebeș, care vor fi
date în folosință în 193714.
Așa cum menționam anterior, guvernul Tătărescu a dat o mare importanță
agriculturii. După legea conversiunii datoriilor agricole, au continuat măsurile
10 Gheorghe Tătărescu, Doi ani de guvernare în Mărturii pentru istorie, p. 150.
11 Idem, p. 151.
12 Idem, p. 152.
13 Idem.
14 Idem, p. 153.
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privind protecția agriculturii și a țăranilor15. S-au acordat credite extrabugetare,
în valoare de aproximativ 300 milioane lei, pentru stimularea în special a
agriculturii intensive: „…am îmbunătățit culturile existente prin distribuire de
semințe și mașini; am început campania de schimbări în metodele de cultură, prin
îndrumările institutelor științifice, prin școlile și fermele statului, prin numeroase
gospodării model și prin cele 120 centre agricole create și înzestrate cu mașini
sistematice”16.
S-au mărit veniturile societăților comerciale care se recuperau cu
agricultura sau cu industria aferentă acesteia, și de asemenea au beneficiat de
aceste facilități și societățile din domeniul forestier, toate acestea fiind bineînțeles,
cu capital de stat17.
Crescătorilor de bovine și ovine, le-au fost asigurate debușeuri interne
și chiar externe: „am sporit exportul bovinelor de la 16 000 capete în 1933 (…),
până la 60 322 capete în zece luni din anul 1935”18.
Un alt fapt care merită să fie luat în seamă, a fost acela că Tătărescu a
contribuit la amplificarea cu elemente naționale, a colonizării Cadrilaterului:19
„Am continuat și dezvoltat prin mijloace legale și prin mijloace financiare
sporite, opera națională de colonizare a Dobrogei Noi, cu elemente românești
viguroase”.
Tot în această perioadă (1934- 1935), s-a dezvoltat ramura extractivă,
crescând în același timp evident și producția. Astfel, producția de aur, ajunsese la
peste o tonă, cea de plumb la 280 de vagoane, cea de aramă la 50 vagoane, etc. au
fost valorificate redevențele (cotele de petrol), iar sumele rezultate au atins cifra
de 460 milioane lei, consolidând astfel bugetul național20.
Exportul continua să fie dominat de tradiționalele produse românești:
petrol și lemn.
Asistența medicală a fost puternic susținută21. S-au creat spitale și
dispensare noi în lumea sătească pătrunzând aproape 200 de medici, care erau
încurajați să rămână acolo prin acordarea de prime salariale.
Bolile sociale au constituit în epocă, un adevărat flagel, tuberculoza făcând
adevărate ravagii. În consecință avea să se creeze „Liga contra tuberculozei”22,
care avea să se bucure de un regim privilegiat din partea bugetului, alocat
sănătății.
15 Idem.
16 Idem.
17 Idem, p. 154.
18 Idem.
19 Idem.
20 Idem, p. 155.
21 Idem, p. 156.
22 Idem, p. 157.
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Învățământul primar s-a bucurat de reducerea sensibilă a analfabetismului,
iar la sate s-au înființat școli post primare, pentru a se combate astfel analfabetismul
funcțional (școli agricole și „gospodărești ”).
A existat și o colaborare cu românii din banatul sârbesc la Vršeƈ,
constituindu-se o școală normală și un liceu23.
În ceea ce privește politica externă, România sub guvernarea Tătărescu, a
păstrat linia politică tradițională stabilită la Versailles. Titulescu a rămas membru
marcant al Ligii Naționale, Mica Antantă s-a consolidat iar în 1934, se crea
Înțelegerea Balcanică.
La 9 iunie 1934, se reluau relațiile diplomatice cu URSS. Referindu-se
la acest din urmă aspect,24 Tătărescu spunea: „Prin Convențiunile de la Londra
încheiate cu URSS, vecinii ei și statele Micii Înțelegeri, s-a dat nu numai pentru
prima dată cu preciziune definiția agresorului, dar s-a pus în același timp și pentru
totdeauna întreg teritoriul aflat azi sub stăpânire românească la adăpost de orice
război sau act de violență”.
Prin aceste din urmă cuvinte, Tătărescu avea să se înșele amarnic, peste
numai cinci ani, Hitler începuse să se pregătească asiduu, iar pentru Stalin, flacăra
speranței privind extinderea bolșevismului la vest de URSS, devenea tot mai
intensă.
La 1 noiembrie 1937, Gheorghe Tătărescu, expunea din nou situația
României, de această dată referindu-se la „patru ani de guvernare” (noiembrie
1933 - noiembrie 1937)25.
Această expunere era făcută în ședința Comitetului Central al Partidului
Național Liberal, în aceiași zi.
În următorii doi ani ai guvernării sale, Tătărescu face din nou o analiză
26
amplă , asupra comportamentelor care alcătuiesc viața unui stat democratic, în
domeniul economic financiar, politica de credit a urmărit în principal dezvoltarea
industriei în anul 1936 marii industriași au primit 63% din suma creditelor,
comercianții 25% iar agricultorii doar 3%27. Din aceste cifre rezultă faptul că în
a doua jumătate a deceniului patru, regatul român depășise etapa capitalismului
primitiv, axat pe acumularea de capital comercial, prin căi de cele mai multe ori
obscure.
La încheierea guvernării Tătărescu, valoarea produsului social era cu
aproape 70%, iar a venitului național cu circa 60% mai mare decât în 193228.
În industrie, generalul Tătărescu s-a axat pe o burghezie industrială, în cea
23 Idem.
24 Idem, p. 160
25 Gheorghe Tătărescu, Patru ani de guvernare în Mărturii pentru istorie, p.172.
26 Idem.
27 Ioan Scurtu, Istoria României în anii 1919- 1940…p. 131
28 Anuarul statistic al României, 1939 și 1940, București, 1940, p. 476-493.
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mai mare parte autohtonă.
În domeniul organizării producției și a valorificării ei, s-au atins cote
fără precedent, în istoria capitalistă a României. La acest succes economic, au
contribuit în mare măsură uzinele Reșița și Călan (metalurgie), Buhuși și Schery
(textile) și societățile petroliere: Astra Română, Steaua Română, Româno –
Americană, Concordia și Columbia29.
La acest avânt economic industrial, au contribuit și două legi elaborate,
prima la 31 iulie 193630, iar cea de-a doua la 10 mai 193731.
Prima era de fapt un decret-lege, prin care statul încuraja intreprinderile
care realizau produse nefabricate în țară, în domeniile: industria tuburilor de oțel,
a cablurilor electrice, a lămpilor de radio și a aparaturii optice, acustica, mecanica
de precizie, instrumente de bord și busole de navigație, anvelope, coloranți,
ș.a.m.d.
Cea de-a doua lege, la fel de importantă, a fost cea referitoare la crearea
marilor întreprinderi. Prin ea, acestea se puteau înființa, numai cu acordul
Ministerului Economiei Naționale, guvernul controlând astfel investițiile, fără
însă a paraliza prin dobânzi sau impozite mari.
La sfârșitul anului 1937, industria cartelată sau monopolistă, reprezenta
46% din capitalul întregii industrii și 23% din valoarea producției. Aceste uniuni
monopoliste (carteluri) controlau mai ales metalurgia – 90% din capital și 42%
din valoarea producției32.
Agitata viață a partidelor politice și a presei de partid a cunoscut în
perioada 1934-1937, apogeul. Tot în această perioadă, tendințele autoritare ale
regelui Carol al II-lea s-au accentuat. Unii membrii ai cabinetului Tătărescu,
potrivit unor surse – au susținut material Garda de Fier aflată în plină ascensiune,
printre ei numărându-se ministrul de interne și subsecretarul de stat de la același
minister, Eugen Titeanu33.
Un aspect politic intern, semnificativ, s-a consumat cu prilejul Congresului
studenților legionari, desfășurat la Tg-Mureș, în aprilie 193634.
Un cunoscut opozant al guvernului Tătărescu, național/țărănistul Ion
Mihalache, susține că acest congres a avut loc cu acordul și cu susținerea lui
Tătărescu: „ a fost ținut pe cheltuielile statului, cu trenurile statului, cu mese de la
stat și cu primii oficiali de la stat, cu muzici de la stat; și acest stat este reprezentat
prin guvernul Tătărescu”.
Pe la începutul anului 1934, s-a vehiculat ideea că modificarea Constituției
29 Idem.
30 Istoria economică, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1979, p. 337.
31 Idem, p. 338.
32 Idem, p. 334.
33 Dreptatea, , X, nr. 2547 din aprilie 1936.
34 Idem.
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ar fi necesară în scopul creșterii prerogativelor regale. Deși premierul Tătărescu,
n-a fost străin de această tentativă, el a reușit să păstreze echilibrul politic rege
– partide politice, legea fundamentală a țării nefiind astfel schimbată în perioada
guvernării sale35.

35 Vasile Avramescu, Sistemul Constituțional din România în anii 1923-1938 în Contribuții la
studierea istoriei contemporane a României, București, Editura Politică, 1980, p. 115.
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Distrugeri de arhive ale instituţiilor gorjene
Cristian Grecoiu
Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, înfiinţat în anul 1951,
păstrează în depozitele sale circa 5 km de documente referitoare la istoria
localităţilor, a instituţiilor şi personalităţilor acestui judeţ, datând din secolul
al XVI-lea până în secolul al XX-lea. Această cantitate reprezintă o mică parte
din arhivele instituţiilor politice, administrative, culturale şi sociale, care au
funcţionat de-a lungul timpului în ţinutul Jiului de Sus. Cauzele principale pentru
care istoria Gorjului este vitregită de izvoarele sale sunt distrugerile cauzate de
armatele Puterilor Centrale în timpul primului război mondial şi, ulterior, în
perioada interbelică, nepăsarea şi indolenţa celor care au dat la topit arhive întregi
sau le-au păstrat în condiţii precare. Rezultatul a fost distrugerea unui tezaur
arhivistic de o valoare inestimabilă şi o pierdere ireparabilă adusă trecutului
Gorjului. Despre unele distrugeri de arhive poate nu vom afla niciodată când s-au
produs şi în ce condiţii, dar cele atestate de documente ne oferă un tablou sumbru
al destinului tragic al arhivelor gorjene.
Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale nu deţine decât două
fonduri arhivistice aparţinând unor primării comunale, începând cu anul 1864, în
condiţiile în care, prin legea comunală din 31 martie 1864, au fost înfiinţate, în
judeţul Gorj, 154 comune rurale1. Dintre acestea doar 21 de fonduri de primării
comunale deţin documente din secolul al XIX-lea. Pentru un număr de 35 de
primării, documentele cele mai vechi provin din perioada 1901-1920, în timp
ce 68 de fonduri de primării comunale deţin arhivă începând din perioada
interbelică. O întrebare legitimă, după ce vedem aceste cifre, este ce s-a întâmplat
cu arhivele primăriilor? Un răspuns ni-l oferă chestionarele pe care primăriile din
plasa Târgu-Cărbuneşti le înaintează către pretură în anul 19502. Acestea cuprind
informaţii referitoare la vechimea arhivei, cantitatea de arhivă, limbile în care
sunt scrise documentele, modul de păstrare şi întreţinere şi nu în ultimul rând,
motivele ,,pierderii” arhivei. Majoritatea primăriilor raportează, ca principală
cauză a lipsei documentelor din arhiva proprie, invazia armatelor inamice în
timpul primului război mondial. Este vorba, mai precis, de comunele Alimpeşti,
Baia de Fier, Bărbăteşti, Bengeşti, Bumbeşti-Piţic, Cărpinişi, Ciocadia, Creţeşti,
Drăgoeşti, Jupâneşti, Pojogeni, Polovragi, Roşia de Amaradia, Sârbeşti, Scoarţa şi
Târgu-Cărbuneşti. O altă cauză a distrugerii arhivei este lipsa unui local propriu,
aşa cum raportează primăriile Novaci (,,…din cauza deselor mutări a localului
1 Dan Neguleasa, Florina Popescu ,,Arhivele Statului. Judeţul Gorj. Îndrumător arhivistic”, Tg.
Jiu, 1994, pag. 90-91.
2 SJAN Gorj, Fond ,,Pretura Plasei Tg. Cărbuneşti”, dosar nr.2/1950-1951, filele 2-154.
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primăriei, comuna neavând local propriu”3) şi Pociovaliştea (distrusă ,,prin
strămutare”4). O singură comună, Albeni, raporteză că ,,...în 1949 a ars o parte
din arhiva veche din ordin”5 şi doar cinci comune, Bobu, Negoeşti, Prigoria,
Săcelu şi Zorleşti declară că nu au arhivă pierdută. Modul laconic în care sunt
completate aceste chestionare şi faptul că documentele din perioada interbelică
ale acestor primării nu se regăsesc în fondurile arhivistice deţinute (inclusiv
primăriile care au raportat că au arhiva intactă), aruncă o umbră de îndoială asupra
sincerităţii cu care au fost completate aceste chestionare. Nu negăm faptul că în
timpul războiului au fost distruse arhive, aşa cum vom vedea mai departe, dar
nemţii nu puteau să distrugă documente şi după 1920, lucrul acesta datorându-se
neglijenţei şi incompetenţei funcţionarilor statului român.
Nici în ceea ce priveşte fondurile judecătoreşti situaţia nu se prezintă mai
bine. Două sunt momentele când s-au distrus masiv documente ale instanţelor
din judeţul Gorj: în timpul primului război mondial şi, a doua oară, în anii ’40
ai secolului trecut, când s-au dat la topit cantităţi imense de dosare şi registre.
O sursă importantă de informaţii în acest sens o reprezintă broşura lui N. Jac
Constantinescu6, care, în calitate de preşedinte al comisiei de cercetare a abuzurilor
săvârşite de inamic în teritoriul ocupat, a ,,putut vedea urmele lăsate în judeţ
de această administraţie”7: ,,Faţă cu justiţia, inamicul s-a purtat cu aceiaşi
brutalitate şi vrăjmăşie ca şi cu celelalte autorităţi. Localul Tribunalului Gorj
compus din două secţii, aflată în etajul de jos al palatului administrativ, a
fost ocupat de trupele germane. Camera grefei secţia I a fost transformată în
închisoare celulară. Chiar sub ochii ambilor grefieri ai tribunalului, soldaţii
germani ardeau dosarele arhivei, registre, atât într-o groapă ce pregătiseră
în acest scop în curtea localului cât şi din afară din curte, pe un loc viran.
Rafturile arhivei au fost luate. Până la 7 martie 1917, accesul în local a fost cu
neputinţă. De la această dată, obţinându-se permisiunea tribunalului german
al etapei, s-a mutat arhiva în localul poştei unde a funcţionat tribunalul de la
data de mai sus, iar palatul prefecturii unde sunt instalate ambele secţiuni ale
tribunalului, a continuat a fi ocupat de soldaţii germani până la 1 septembrie
1918.Un foarte mare număr de dosare şi registre au fost distruse, iar mobilierul
şi biblioteca aproape în întregime distruse”8.
Distrugerile suferite în timpul războiului de arhiva Tribunalului Gorj sunt
atestate şi de documentele păstrate în acest fond. Astfel, în mai 1918, s-a întocmit
3 Ibidem, fila 143.
4 Ibidem, fila 145.
5 Ibidem, fila 127.
6 N. Jac Constantinescu, ,,Atrocităţi germane”, Tg. Jiu, Tipografia ,,Lumina’’ Fraţii Niculescu,
1919.
7 Ibidem, pag. 5.
8 Ibidem, pag. 39.
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,,Inventarul dosarelor ce s-au găsit lipsă la facerea lui, cu ocazia verificării
actelor depozitate în arhivă’’9, din care aflăm că au fost distruse 172 de dosare
din perioada 1887-1912, 46 dosare din anul 1912, 119 dosare din anul 1913, 228
dosare din anul 1914, 306 dosare din anul 1915 şi 382 dosare din anul 1916.
La 30 aprilie 1919 se întocmeşte un nou ,,Inventar de dosarele şi registrele ce
s-au găsit lipsă din arhiva Tribunalului Gorj, secţia a II-a în urma invaziei
armatelor austro-ungare din anul 1916-1917, cu ocaziunea verificării şi
aranjării arhivei”10, care înregistrează următoarele dosare distruse: 166 dosare
din perioada 1887-1912, 34 dosare din anul 1912, 125 dosare din anul 1913, 252
dosare din anul 1914, 324 dosare din anul 1915, 34 de dosare de tutele, 9 registre
din perioada 1914-1916, 36 de dosare corespondenţă din perioada 1912-1916 şi
16 registre incomplete din aceiaşi perioadă.
Nu doar arhiva Tribunalului a cunoscut distrugeri în timpul războiului, ci
şi alte instanţe din judeţ: ,,Localul Judecătoriei Ocol I Tg. Jiu n-a fost respectat
de autorităţile ocupante. Arhiva judecătoriei şi mobilierul au fost distruse. În
acelaşi mod s-au purtat şi faţă cu celelalte instanţe judecătoreşti din judeţ.
Astfel la Judecătoria Ocolului Rural Tg. Cărbuneşti, localul judecătoriei încă
din primul moment a fost rechiziţionat şi s-a instalat comandamentul austroungar şi o comisiune de judecată militară, iar în camerele arhivei şi grefă
s-a făcut arest pentru prizonierii români…Arhiva şi toate registrele au fost
aruncate în fundul curţii. Casa de fier şi toate valorile din ea, rafturile arhivei,
cărţi ale judecătoriei şi grilajul au fost distruse…La Judecătoria Ocolului
Novaci au încărcat chiar la retragere, două căruţe de dosare pe care le-au dus
pe un munte, unde le-au dat foc”11.
Din procesul-verbal elaborat la 20 martie 1918 aflăm şi numărul unităţilor
arhivistice ale Judecătoriei Novaci, distruse de invazia germană: 25 de dosare din
anul 1907, 38 dosare din anul 1908, 77 dosare din anul 1909, 30 de dosare din
anul 1910, 30 dosare din anul 1911, 98 dosare din anul 1912, 55 de dosare din
anul 1913, 74 dosare din anul 1914, 116 dosare din anul 1915 şi 411 dosare din
anul 191612. La 26 decembrie 1918, Petru N. Gheorghiu, judecătorul Ocolului
Rural Novaci, întocmeşte un nou proces-verbal din care rezultă că ,, ... armatele
Puterilor Centrale din momentul ocupaţiunei şi până la evacuare au cauzat
acestei autorităţi următoarele pagube: în arhiva judecătoriei au distrus mai
mult de jumătate din numărul dosarelor şi registrelor ce se găseau făcând focul
cu ele, iar registrele ce au mai rămas le-au rupt capetele pentru a face pachete
în care trimiteau merinde în Germania. Aceasta în timpul cât au ocupat localul
judecătoriei pe care îl făcuseră cazarmă. La plecarea din local au încărcat două
9 SJAN Gorj, Fond Tribunalul Judeţean Gorj, dosar nr.663/1918, nepaginat.
10 Ibidem.
11 N. Jac Constantinescu, op.cit., pag. 39-40.
12 SJAN Gorj, Fond Judecătoria Rurală Novaci, dosar nr.1/1918, pagina 36.
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care cu dosare pe care le-au dus pe munte tot pentru făcut focul. Toate actele
de valoare depuse spre conservare la judecătorie au fost distruse împreună cu
registrul în care erau trecute. Valoarea acestor acte şi recipise după câte îmi
reamintesc s-a ridicat la suma de aproximativ zece mii lei”13.
Documentele instanţelor, care au scăpat de urgia războiului, vor pieri
fie în incendii, cauzate de neglijenţa umană, fie vor fi topite la D.C.A. în urma
dispoziţiilor primite de la instituţiile superioare. Astfel, deşi arhiva Judecătoriei
Rurale Brădiceni a scăpat intactă din război, circa 2348 de dosare din anii 19121929 au ars, total sau parţial, în urma unui incendiu aşa cum aflăm din procesulverbal încheiat cu această ocazie: ,,Noi Al. Preoteşescu judecător preşedinte al
Jud. Rurale Brădiceni, constatăm prin prezentul proces-verbal că la această
judecătorie cu ocazia incendiului din 20 martie 1932 au ars de tot un număr
de 469 dosare, un număr de 413 arse ¼, un număr de 779 arse ½, un număr
de 687 arse ¾, un total de 2348 arse”14. Un alt incendiu a avut loc în anul 1949
la sediul Judecătoriei Mixte Târgu-Jiu, determinând Ministerul Justiţiei să emită,
către toate instanţele judecătoreşti din ţară, circulara nr. 1089 din 25 mai 1949
referitor la ,,Norme şi măsuri generale de prevenire a incendiilor”15. Pe lângă
măsurile de prevenire a incendiilor, această circulară cuprinde şi exemple negative
de la instanţele din ţară, unde acestea nu au fost respectate şi au avut loc incendii:
,,…Un alt caz de incendiu s-a produs la Judecătoria Mixtă Târgu-Jiu – Gorj,
în felul următor: arhiva judecătoriei era în podul clădirii, judecătoria fiind la
etaj, iar la parter era un restaurant. Un agent al procedurii de la judecătorie
s-a urcat în pod la arhivă, ca să ia hârtie veche pentru citaţii. În timp ce căuta
hârtie a fumat 2-3 ţigări, pe care apoi le-a aruncat pe jos. Hârtiile ce erau pe
jos au luat foc şi a ars întregul local al judecătoriei. Acest incendiu nu s-ar
fi produs dacă funcţionarii Judecătoriei Tg. Jiu ar fi fost pătrunşi de simţul
datoriei de a apăra bunurile publice, dacă şeful instanţei i-ar fi pregătit în
acest sens şi dacă şeful arhivar, conştient de răspunderea sa pentru arhivă, nu
ar fi permis altcuiva să meargă singur în arhivă. Cazuri asemănătoare s-au
produs şi la Tribunalul Ilfov şi la Judecătoria Populară Birchiş din judeţul
Severin”16.
O parte din documentele care au scăpat de război şi incendii îşi vor găsi
sfârşitul în urma Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 27349 din 14 martie 1941: ,,…
Ministrul luând hotărârea să vândă prin licitaţie publică, hârtia maculatură
de la toate instanţele judecătoreşti din ţară, am onoare a vă ruga să binevoiţi
a dispune ca acel Tribunal să înainteze, cât mai urgent posibil, un tablou
cuprinzând cantitatea de hârtie maculatură ce urmează a fi vândută la fiecare
13 Ibidem, pag. 125.
14 SJAN Gorj, Fond Judecătoria Rurală Brădiceni, registrul nr.104/1932, nepaginat.
15 SJAN Gorj, Fond Judecătoria Rurală Brădiceni, dosar nr.1/1949, nepaginat.
16 Ibidem.

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

279
instanţă şi serviciile justiţiei din judeţul dumneavoastră. Ni se va preciza
totodată din ce anume se compun deşeurile de hârtie (dosare, monitoare
oficiale, cartoane, cărţi scoase din uz etc.) indicându-se pentru fiecare categorie
cantitatea aproximativă”17. Conformându-se ordinelor primite, instanţele gorjene
vor raporta, rând pe rând, în aprilie 1941, cantităţile de documente trimise la topit.
Astfel 400 kg dosare şi 800 kg Monitoare oficiale de la Tribunalul Gorj secţia I şi
800 kg dosare, 200 kg registre şi cărţi cartonate şi 500 kg Monitoare oficiale de
la secţia II vor lua drumul D.C.A – ului. La acestea se vor adăuga 1500 kg dosare
de la Parchetul Gorj şi 100 kg de la Cabinetul II Instrucţie (nu se precizează dacă
este vorba de dosare sau registre)18.
Judecătoria Rurală Novaci a fost singura instanţă care, pe lângă cantităţile
de documente distruse, a raportat şi anii extremi: 2000 kg ,,dosare vechi de la
1861-1908”, 500 kg ,,registre vechi 1867-1908’’ şi 500 kg Monitoare oficiale19.
Prin adresa nr. 9116 din 31 martie 1941, Judecătoria Rurală Târgu-Cărbuneşti
aducea la cunoştinţă că ,,la această judecătorie este o cantitate de cel mult 300
kg hârtie (dosare) vechi ce se pot vinde conform ord. Ministrului de Justiţie”20.
Judecătoria Rurală Bibeşti a trimis la topit circa 2500-3000 kg hârtie, provenită
din ,,dosare, registre, cotoare, cărţi uzate”21, Judecătoria Mixtă Târgu-Jiu 3000
kg dosare, 1000 kg registre şi 1000 kg Monitoare oficiale22, iar Judecătoria Rurală
Târgu-Logreşti 2500 kg dosare şi circa 100 kg registre ,,toate vechi care se pot
vinde”23.
Prin adresa nr. 13486 din 31 martie 1941, Judecătoria Rurală Brădiceni
făcea cunoscute cantităţile de hârtie ce urmau să fie vândute: 1800 kg ,,hârtie
veche provenită din dosare penale mai vechi de 10 ani şi tutele vechi închise”,
300 kg Monitoare oficiale, 50 kg cărţi vechi şi 350 kg registre şi cărţi penale mai
vechi de 10 ani24. Având în vedere prin câte a trecut arhiva Judecătoriei Brădiceni,
e un miracol că au mai ajuns la noi documente de la această instanţă. Judecătoria
Rurală Peşteana transmitea la 1 aprilie că putea vinde 650 kg dosare, 130 kg
registre şi 10 kg cartoane25. Singura instanţă din judeţul Gorj, care a raportat că
nu deţine ,,hârtie maculatură pentru a fi vândută prin licitaţie publică”26, a fost
Judecătoria Rurală Turcenii de Sus. Deşi Legea Arhivelor Statului fusese adoptată
17 SJAN Gorj, Fond Tribunalul Judeţean Gorj, dosar nr.97/1941, pag.301.
18 Ibidem, pag.301.
19 Ibidem, pag. 248.
20 Ibidem, pag. 249.
21 Ibidem, pag. 252 şi 257.
22 Ibidem, pag. 253.
23 Ibidem, pag. 256 şi 259.
24 Ibidem, pag. 255.
25 Ibidem, pag. 261.
26 Ibidem, pag. 260.
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încă din 1925 şi interzicea distrugeri de documente fără acordul acestei instituţii,
nici ordinul ministrului justiţiei, nici corespondenţa dintre Tribunal şi judecătorii
nu pomenesc nimic de acest aspect. Legea era ignorată tocmai de cei chemaţi să
asigure respectarea ei. Din raportările judecătoriilor ne dăm seama de cantitatea
imensă de documente distrusă cu această ocazie: 14 450 kg dosare şi 3 440 kg
registre27. Probabil că majoritatea documentelor erau dosare penale şi registre
de corespondenţă, dar este sigur faptul că atunci s-au distrus şi o bună parte din
documentele cu valoare istorică, care astăzi lipsesc din depozitele Serviciului
Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, unde ar fi trebuit să ajungă.
O soartă la fel de vitregă au cunoscut-o fondurile arhivistice ale instituţiilor
şcolare din judeţul Gorj. Conform ,,Tabloului statistic despre situaţia şcolară
din timpul ocupaţiei în anul şcolar 1916-1917, din jud. Gorj” arhiva şcolilor din
localităţile Pruneşti, Aninişi, Băleşti, Rasova, Bâlteni, Bârseşti, Bobu, BumbeştiPiţic, Ciocadia, Copăcioasa, Musculeşti, Poenari, Răşina, Romaneşti, Roşia Jiu,
Amaradia, Sâmbotin, Stejerei, Stolojani, Turbaţi, Drăgoeşti, Turburea, Turcenii
de Jos, Turcenii de Sus, Stolojani, Vlăduleni, Moi şi Zorleşti a fost distrusă de
ocupant, iar arhiva şcoliilor din localităţile Bălceşti, Bârzeiu de Pădure şi Stroieşti
se afla într-o stare rea sau deteriorată28. De asemenea localurile Şcolii de Băieţi
nr. 1, Şcolii de Băieţi nr. 2 şi Şcolii de Fete nr. 2 au fost ocupate de germani, iar
arhiva distrusă29. Aceiaşi soartă a cunoscut-o şi arhiva Gimnaziului Industrial
de Băieţi Vădeni, conform adresei nr. 2 din 7 iulie 1918 către minister, prin care
directorul se plânge că ,,Localul şcolii precum şi locuinţa subsemnatului leam găsit devastate de tot mobilierul şi uneltele şcolii, precum şi uşi, ferestre,
podine, acoperiş cea mai mare parte distruse ... arhiva şcolii este distrusă în
întregime”30. Mobilierul, biblioteca şi arhiva Liceului Tudor Vladimirescu din
Târgu-Jiu au fost şi ele distruse în timpul primului război mondial: ,,Biblioteca
şcolii şi arhiva (ca biblioteca profesorilor, a şcolarilor, a societăţii de lectură,
dosare, register, inventare, condici, etc. – distruse completamente rămânând
numai o parte din cărţi din biblioteca profesorilor şi câteva matricole de 10 ani
în urmă şi dosare desfăcute”31.
Muzeul Gorjului, înfiinţat în anul 1894, printre primele din ţară, a fost
practic desfiinţat în urma invaziei germane: ,,mobilier, hrisoave vechi, colecţii
de minerale şi plante şi pietre, vase, icoane, cărţi din bibliotecă, fotografii, ouă
încondeiate, animale împăiate şi insecte, distrus completamente, rămânând
numai câteva documente şi prea puţine obiecte vechi ce s-au adunat târziu
27 Ibidem, pag. 302.
28 SJAN Gorj, Fond ,,Inspectoratul Şcolar al Judeţului Gorj”, dosarul nr. 5/1917-1918, pag.
26-41.
29 Ibidem, pag. 14.
30 SJAN Gorj, Fond ,,Gimnaziul Industrial de Băieţi Vădeni”, dosarul nr. 1/1918, pag. 2.
31 SJAN Gorj, Fond ,,Liceul Tudor Vladimirescu”, dosarul nr. 130/1918, pag. 41.
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prin aprilie 1917 în două lăzi din iniţiativa profesorului de religie rămas în
teritoriul ocupat”32.
Secţia Sanitară a Judeţului Gorj răspundea la 27 iunie 1919 Direcţiei
Generale a Serviciului Sanitar: ,,Avem onoarea a vă restitui petiţiunea primită cu
ordinul nr. 15 284/21 iunie curent, cu menţiunea că arhiva acestui serviciu fiind
distrusă la invazie nu mai avem lucrările Consiliului de igienă din 1916 pentru
a vă putea da relaţiuni”33. La cererea lui Ion Ţărvelea din comuna Curtişoara de
a i se elibera un certificat că a lucrat ca infirmier la Spitalul Târgu-Jiu în perioada
1898-1908, i s-a răspuns prin adresa nr. 817 din 18 aprilie 1929 că: ,,…întrucât
arhiva spitalului până la anul 1919 a fost distrusă de către armatele duşmane
de ocupaţie”34 nu i se poate da certificatul solicitat.
Cea mai importantă arhivă, care a fost distrusă, a fost, indiscutabil,
cea a Prefecturii Judeţului Gorj. În prezent, din perioada 1896-1940, singurele
documente care s-au păstrat sunt, cu puţine excepţii, ştatele de plată ale salariilor
personalului35. Pentru perioada 1836-1940 nu există decât un număr de 199 de
dosare şi registre, în condiţiile în care numai pentru anul 1835 sunt înregistrate
150 de unităţi arhivistice.
Conform unor dosare păstrate la Serviciul Judeţean Dolj al Arhivelor
Naţionale, Prefectura Judeţului Gorj, Tribunalul Judeţean Gorj, Administraţia
Financiară a Judeţului Gorj şi Poliţia oraşului Târgu Jiu au trimis spre topire
la Fabrica de hârtie „Letea”, în perioada 1943-1944, o cantitate de 21.430 de
Kg. de documente, fără a cere avizul Arhivelor Statului din Craiova. Directorul
de atunci al instituţiei, C.S. Nicolăescu-Plopşor, nu a reuşit să trieze, pentru a
extrage documentele cu valoare istorică, decât o cantitate de 5830 Kg., reuşind
să salveze de la topire 317 de dosare ale Tribunalului Judeţean Gorj (1836-1893)
şi Prefecturii Judeţului Gorj precum şi 11 condici de stare civilă ale unor comune
din judeţul Gorj. Restul documentelor, însumând 15.600 Kg. de hârtie au fost
topite, fără a fi triate de un reprezentant al Arhivelor Statului36.
Fondurile poliţieneşti si de ordine publica au fost si ele afectate de
practica topirii fără discernământ, cu menţiunea că majoritatea documentelor
au fost distruse in anul 1944, din ordin, probabil pentru a nu cădea in mâinile
trupelor sovietice ,,eliberatoare’’. Prin ordinul circular nr. 141 din 10 mai 1944 al
Legiunii de Jandarmi Gorj, şefii posturilor de jandarmi erau informaţi ca ,,se vor
mai distruge prin ardere sub dresare de procese-verbale la primirea ordinului
de fata, următoarea arhivă:
32 Ibidem.
33 SJAN Gorj, Fond ,,Secţia Sanitară a Judeţului Gorj”, dosar nr. 6/1919-1920, nepaginat.
34 SJAN Gorj, Fond ,,Spitalul Unificat Tg. Jiu”, dosar nr. 2/1919, nepaginat.
35 Dan Neguleasa, Forina Popescu, op.cit., pag. 15.
36 Bratu Alexandru ,,Distrugerea documentelor istorice ale Gorjului” în ,,Vertical” din 14
octombrie 2010.
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- toate buletinele de urmărire date de I.G.J. pana la 1 ianuarie 1943. Deci nu se
ard buletinele de urmărire pe anul 1943 si 1944.
- Idem dosarele cu situaţiile statistice, împreună cu schiţele, diagramele,
cartogramele etc. ce le însoţesc mai vechi ca 1 ianuarie 1943.
- se distrug toate dosarele vechi conţinând corespondenţa referitoare la cifru,
păstrându-se numai cele ce sunt in vigoare.
- se distrug dosarele vechi cu lucrările de inspecţii (dări de seamă, copii de pe
inspecţii) oprindu-se numai cele de pe anul in curs.
- se distrug dosarele vechi cu lucrările referitoare la paza şi siguranţa în timpul
călătoriei pe C.F.R. sau şosele a M.S. Regelui si Înalţi Demnitari, oprindu-se
numai cele ce sunt în vigoare în prezent.”37.
Conform zicalei ,,ordinele se executa, nu se discuta”, şefii de posturi vor
duce la îndeplinire cu mult zel ordinul primit. Astfel, şeful postului de jandarmi
Roşia de Amaradia, raporta, la 27 mai 1944, ca a distrus prin ardere: un registru
inspecţie, un registru de casa, o condica de expediţie, un registru de serviciu, 5
dosare cu ordine circulare si buletine de urmărire din anul 1940, o condică de
primirea corespondenţei şi 3 dosare din anul 1941, un registru procese-verbale şi
3 dosare cu buletine de urmărire şi foi de serviciu din anul 194238.
Şeful Secţiei de Jandarmi Bibeşti raporta că a distrus un dosar urmăriţi,
un dosar situaţii şi un dosar copii inspecţii pe 1942-1943, precum şi mai multe
schiţe şi diagrame vechi39. Arhiva postului Aninoasa a fost distrusă până în anul
1939 în întregime, iar din anii 1940, 1941 şi 1942 au fost distruse buletinele de
urmărire40. Ca şi cum nu s-ar fi distrus destulă arhivă, Legiunea de Jandarmi Gorj
emite Ordinul nr. 2138 din 5 mai 1944, ,,urmat după Ordinul nr. III505/1944
al I.G.J. prin care ni se ordonă a distruge prin ardere, toată arhiva veche şi
nefolositoare care umplu podurile subunităţilor fără folos”41. Drept urmare
şeful postului de jandarmi Aninoasa raportează că a distrus toata arhiva din
anii 1932-1939 şi ,,s-a mai distrus prin ardere, absolut toate registrele şi toate
dosarele şi mai vechi de anul 1932 şi care din cauza deplasărilor dintr-un loc în
altul, se distruseseră şi nu se mai cunoşteau cu uşurinţă pe ce an sunt lucrate şi
folosite. Deci, la acest post nu mai există absolut nici o arhivă, mai veche decât
începând de la anul 1940”42.
După ce a distrus arhiva din anii 40, şeful postului Bibeşti continuă
distrugerea arhivei, de data aceasta din perioada interbelică, după cum urmează:
cinci dosare corespondenta din anul 1918, trei dosare din 1919, patru dosare din
37 SJAN Gorj, Fond ,,Legiunea de Jandarmi Gorj”, dosarul 41/1944, fila 36.
38 Idem, fila 37.
39 SJAN Gorj, Fond ,,Legiunea de Jandarmi Gorj”, dosarul 23/1944, fila 201.
40 Idem, fila 202.
41 Idem, fila 212.
42 Ibidem.
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1920, cinci dosare din 1921, patru dosare din 1922, cinci dosare din 1923, şase
dosare din 1924, şase dosare din 1925, opt dosare din 1926, unsprezece dosare
din 1927, nouă dosare, un registru de inspecţii şi un registru procese-verbale din
1928, treisprezece dosare din 1929, optsprezece dosare din 1930, treisprezece
dosare, un registru intrare-ieşire, un registru procese-verbale şi un registru de
primirea ordinelor telefonice din 1931, opt dosare din 1932, opt dosare şi două
registre de distribuirea soldelor din 1933, nouă dosare din 1934, douăsprezece
dosare din 1935, opt dosare din 1936, zece dosare din 1937, opt dosare din 1938
şi şapte dosare din 193943. Alte posturi de jandarmi, care raportează distrugerea
arhivei proprii, sunt Andreeşti44, Groşerea45 si Vladimir46.
Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale păstrează doar o parte
din arhivele instituţiilor care au funcţionat de-a lungul timpului, majoritatea
documentelor pierzându-se din cauza războiului, a incendiilor sau a reciclării.
Astfel s-au pierdut informaţii inestimabile referitoare la istoria Gorjului, o parte
din aceste distrugeri fiind consemnate de documente, iar despre altele, probabil,
nu vom afla niciodată.

43 Idem, filele 208-209.
44 Idem, fila 215.
45 Idem, fila 207.
46 Idem, fila 203.
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The protection of romanian national interest against soviet arbitrary
demands. A case document: a note of the Romanian government, led by
general Sănătescu
Protejarea interesului naţional al României în faţa solicitărilor arbitrare
sovietice. Un document de caz: o notă a guvernului român condus de
generalul Sănătescu
Marian-Alin DUDOI1, Dumitru-Valentin PĂTRAŞCU2
Abstract
After 23 August 1944, Romania withdrew from the alliance with Germany
and soon its armies began to fight on the United Nations side, represented in
Eastern Europe war theatre by the Red Army. The Soviets occupied Romania
and imposed an Armistice Convention, signed at Moscow on 12.09.1944, that
diminished the national sovereignty of Romania, in favour of United Nations,
represented by Allied Control Commission of Romania (hereinafter: ACC),
dominated by Soviets.
ACC issued a note on 2.11.1945 addressed to the Romanian Government,
led by General Constantin Sănătescu, concerning Soviets’ reproaches in regard
to the untrustworthy behavior of Romanian Government. The reply, presented in
review, denied Soviet accusations.
This note, issued by the Romanian Government, was translated by
Romanians into English and sent to the British Mission at Bucharest by the
Romanian delegate to ACC( the British dispatch did not mention the name, but we
believe he was Ion Christu and not his successor, Savel Rădulescu). It represented
enclosure 2 of a British (Diplomatic) Mission dispatch of 10.11.1944, which
was addressed to Anthony Eden, British Principal State Secretary for Foreign
Affairs.
Romanians showed their discontent in regard to the removal to the Soviet
Union of high quantities of oil equipment, the interference of Red Army in the local
economy, the impossibility to restore the authority of the Romanian Government
in some parts of the country, the limitation of Army Divisions kept in the country
to three, Soviet confiscation of the Romanian war fleet, the Soviet custody of
German, Hungarian and Italian diplomats which prevented their exchange with
Romanian ones and other Romanian-Soviets discords in applying the armistice.
Keywords: Armistice, Communism, Cold War, Unite Nations, World War Two

1PhD, “Horia Vintilă” Technological Highschool and Grades I-VIII School in Segarcea (Dolj
County).
2 PhD, “Alexandru Ștefănescu” Museum of Gorj County.
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Rezumat
După 23 August 1944, România s-a retras din alianţa cu Germania şi curând
armatele sale au început să lupte alături de Naţiunile Unite, reprezentate în teatrul
de război al Europei de est de Armata Roşie. Sovieticii au ocupat România şi
au impus Convenţia de Armistiţiu, semnată la Moscova în 12.09.1944, care a
diminuat suveranitatea naţională a României în favoarea Naţiunilor Unite,
reprezentate de Comisia Aliată de Control (se va cita: C.A.d.C.), dominată de
sovietici.
C.A.d.C. a emis o notă în 2.11.1944 adresată Guvernului Român, prezidat de
generalul Constantin Sănătescu, referitoare la reproşurile sovieticilor în privinţa
comportamentului neserios al Guvernului Român. Răspunsul, prezentat în revistă,
a negat acuzaţiile sovietice.
Această notă, emisă de Guvernul Român, a fost tradusă de români în limba
engleză şi transmisă Misiunii Britanice de la Bucureşti de delegatul român pe
lângă C.A.d.C (raportul britanic nu a precizat numele persoanei, dar presupunem
că a fost Ion Christu şi nu succesorul acestuia, Savel Rădulescu). Ea a reprezentat
anexa 2 a raportului Misiunii (Diplomatice) Britanice din 10.11.1944, care a
fost adresat lui Anthony Eden, Secretarul de Stat Principal al Afacerilor Externe
Britanice.
Românii şi-au exprimat nemulţumirea în privinţa trimiterii în Uniunea
Sovietică a unor mari cantităţi de echipament petrolier, a implicării Armatei Roşii
în economia locală, imposibilitatea exercitării autorităţii Guvernului Român în
anumite părţi ale ţării, limitarea diviziilor păstrate în ţară la trei, confiscarea
de către sovietici a flotei de război, arestarea de către sovietici a diplomaţilor
germani, maghiari şi italieni, ceea ce împiedica schimbul lor cu cei români, şi alte
neînţelegeri româno-sovietice referitoare la implementarea armistiţiului.
Cuvinte-cheie: Armistiţiu, Comunism, Războiul Rece, Naţiunile Unite,
Al Doilea Război Mondial
Sir,
After a careful study of your note of November 2nd, I wish to reply as
follows:
The charges raised by the Allied Control Commission with regard to the
unsatisfactory way the Armistice Clauses are being fulfilled are not only unfounded
but also deeply unjust if are taken into account all efforts made by different
departments as well as by the Roumanian Commission for the Application of the
Armistice, although we have had to meet with many difficulties which we have
always tried to overcome.
You accuse us of wrong execution of Article 2 of the Armistice Convention
namely:
a.
That all German and Hungarian subjects living on Roumanian territory
are not yet interned.
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Our answer is as follows:
All German and Hungarian subjects which could be identified up to now have
been interned; exception was made for certain categories of people as owners of
German passports of Czech origin, ill and invalids of over 60 years of age, certain
specialists necessary to the industries or enterprises where they are employed.
These exceptions have been brought to your knowledge as far back as October
19th, in a memorandum of the Roumanian Commission for the execution of the
Armistice which has been sent to the Allied Control Commission (see Article 2).
With respect to those indispensible to the enterprises special communiqués have
been made.
On the morning of November 2nd, Counsellor Demetrescu got in touch with
Colonel Borisov, in order to explain the above mentioned exceptions asking for
an approval of the procedure which had been used, as no reply had been received
from the Allied Control Commission to our previous communication.
While these conversations were in progress, the Allied Control Commission
had reproached in writing to the Ministry of Internal Affairs its lack of severeness
in applying Article 2 of the Armistice Convention. On the same day the Department
of Internal Affairs had ordered the arrest of all those, who had previously been
exempted.
On the evening of November 3rd, at Minister Christu’s request, General
Vinogradov had admitted that Czechs must be exempted and orders to this effect
have been given by Minister Christu from the very office of the Vice Chairman
of the Allied Control Commission that the other categories of those exempted,
General Vinogradov has promised that he will reply after studying the case. On
the morning of November 4th, the Ministry of Internal Affairs has brought to our
knowledge that the Soviet officials in Orșova have arrested the local chief of
police on a charge of having arrested the German skilled workmen responsible
for maneuvering ships on the Danube without the help of which these ships could
not navigate.
It can be ascertained from the above mentioned facts that the exceptions we
have made to the internment of German and Hungarian citizens have been quite
normal and they could not be interpreted as an evil-minded application of Article
2 of the Armistice, as the Allied Control Commission itself has admitted some of
the exceptions while others have not yet been dealt with and on the other hand
Soviet officials are arresting those who are responsible for a too strict application
of the text of this article.
b.
That those interned are treated in too mild way.
To this we reply that the treatment they received is the normal treatment
for such cases as indicated in International Conventions and the parcels which
they have received have always been remitted in the presence of the chief of the
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concentration camp. The Ministry of Internal Affairs advises me that they do not
know of any case of evasion. I have asked that a severe inquiry be made of these
statements of yours and I would be grateful to you if you could quote precise
cases.
As regards Article 5 I reply:
Categorical orders have been given to the District Prefects that they should
give us the names of all Soviet citizens who could enter into this category.
As this information came in, it was immediately transmitted to the Allied
Control Commission. It is true that some information had not yet arrived from
certain parts of the country but this is due to the great difficulties of communication
and also to the fact that in these parts of the country the Roumanian Administration
has not yet been restored and has no normal communication with Bucharest.
The date fixed for the enlistment of the Soviet citizens for repatriation and
for the granting of means of living and clothing, had been many times postponed
at the request of the Allied Control Commission, the last date being fixed for
November 15th, 1944.
In a special note we have been requested to present these lists up to
November 10th; I ask you how could complete lists be presented by November
10th, if the date of enlistment fixed by the Allied Control Commission itself is
November 15th?
I definitely affirm that no instruction has ever been given which could
influence the Soviet citizens or convince them not to repatriate themselves in the
Soviet Union.
I have been informed that Mr. Christu in his conversation with General
Vinogradov on the evening of November 3rd, has given explanations which have
been considered by you as satisfactory and that he has undertaken to let you have
in a few days a complete legal memorandum on the problem.
As regards the unkeep, equipment and clothing, necessary steps have
been taken and are being carried out, at the same time orders have been given
that inquiries should be made whether some defects in the application of the
Armistice have been observed in the provinces, in order that immediate steps
may be taken.
As regards Article 8 concerning the freezing of any kind of enemy property,
the imputation which is made to us that we are not executing the clauses of the
Armistice, is so much the more unjustified as the laws for the freezing of these
properties have been passed by the Roumanian Government on its own initiative
before the signing of the Armistice. We think that not a single case exists of
evasion of such properties except of course, if we are to consider as such the
numerous removals made by the Soviet officials in the whole country, from goods
in the custom houses and in stores, enterprises and even funds from the banks.
With reference to Article 11 we are informed that the Roumanian Commission,
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at your request, has presented a number of suggestions, of course incomplete
because the impossibility in which is found itself to know the agricultural and
industrial situation of the country as well as the obligations we have undertaken
to feed and maintain the Soviet Army as per Article 10, made it extremely difficult
to rapidly draw up a plan on a real basis so much the more a plan which had to
be valid for six years.
Later on at your repeated request, the Commission has presented a detailed
study which, starting with the figures we had at our disposal of the Roumanian
production and export gives you a number of proposals for the export of various
goods per quantities, which total without taking into account the goods taken
directly and the deliveries which come under Article 11, was certainly greater
than our obligation to furnish you goods of a total value of 50 million dollars.
At the same time the Roumanian Commission has presented a number of
proposals referring to the prices at which the respective goods should be calculated.
As I am told, no objection has been raised from the Soviet part against the fact
that the prices were too high but some objections were made that the prices,
according to Soviet experts, should not be the actual prices but the prewar ones.
The question has not yet been settled as the problem reminded to be reexamined
at a future meeting. Such being the facts, your accusation that we have acted in
this respect is an unserious and unwilling manner, seems to me completely unjust.
I must act that quite apart from the settlement of the definite plan and solving the
problem of the prices, in fact, exports of oil are under way, negotiations are in
progress for the delivery of important quantities of timber, proposals have been
made as a reply to some request expressed on the Soviet part, to export on account
of war damages not only goods produced by the Roumanian economy but even
instruments of production from the existing stock and important quantities have
been taken directly by various officials of the Soviet Army, which certainly have
to be accounted for under the obligation of Article 11.
With reference to Article 12, the Roumanian Government has given a
communiqué, in agreement with the Allied Control Commission in which the
date of November 10th, has been fixed for the declaration of all goods provenient
from the U.S.S.R. under the penalty of criminal law.
As a fact, with all the existing transport difficulties, important quantities of
such goods have already been transferred to Constanza at the disposal of Allied
Control Commission and other quantities are scheduled, waiting for transport
facilities.
We do not deny that some attempt of camouflage has been made by some
owners of such goods; as the date fixed by the Allied Control Commission for
the declaration of such goods is November 10th, the existence today of such
camouflage goods cannot be reproached to the Roumanian authorities that it can
be seen from the above mentioned communiqué, understands to apply severe
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sanctions in such cases but can only apply them after the expiration of the fixed
date. Such being the case the accusation that unsatisfactory and incomplete figures
have been presented before the expiration of the given delay, falls by itself.
In view of the above, I consider that the accusation brought against the
Romanian Government to have followed a policy of slowing down the fulfilment
of the obligations undertaken under the Armistice Convention is completely
unfounded.
On the contrary I consider that the efforts made by the Roumanian Government
for the fulfilment of the the Armistice obligations is considerable, especially if are
taken into account the very difficult conditions under which it has to be carried
out.
Thus we will only refer to the obligations of the imposed under Article 1, to
collaborate to military obligations against the common enemy, the contribution
of the Roumanian Army, which has begun before the signing of the Armistice,
has been more fulfilled.
The part taken by Roumania is so much more evident as the officers and
N.C.O.s and rank and file left in Moldavia, have not been returned to us but on
the contrary have been sent across the Pruth, war materials belonging to these
troops also have not been returned to us, military stores in the interior of the
country have been blocked to a great extent and last but not least, instead of
leaving us liberty of action, the number of the Roumanian Army Divisions in the
interior has been limited to three. (Here is the case to state that our war fleet has
been taken from us).
In respect to the obligation to feed and maintain Soviet troops which have
operated on Roumanian territory, the effort made on account of the first month of
the application of the Armistice, i.e. when the country was not yet rebuilt after the
destructions and when its administration was not all in the Government’s hands,
amounts in figures, according to the provisional and incomplete information at
our disposal, to roughly 50 000 000 000 lei, amount which represents the total
value of our export of last year and equivalent to twice the total monthly expense
of the Roumanian State.
This figure is in fact much overtaken if we consider the value of the goods
taken by the Soviet Army, amounts on which our information is up to now quite
insufficient.
We have to draw your attention to the fact that massive effort has been made
in the most unfavourable conditions out of which we quote:
1.The Roumanian Administration could not yet be restored in a great part of
the country. (The situation is even more serious for Moldavia, Transylvania and
Dobrodgea).
2.The railways, notwithstanding all efforts we made up to the present, cannot yet
be under control.
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3.The industry, generally speaking, and especially the oil industry cannot work
freely because of the interference of the Soviet local authorities (massive removals
of factory installations, tools and raw materials, control of Soviet army guards
etc. All these have been brought by Mr. Christu to the knowledge of General
Vinogradov in writing and verbally without any result for us.)
4.The state of insecurity existing in the whole country because of the continuous
mixing up of Soviet local military elements, which has hampered the retaking of
the economic life in general, and especially the agricultural activity. I do not insist
here any more on some special questions which in due course have been brought
to the knowledge of the Allied Control Commission, as for instance, the refusal
of the Soviets to return to us the German, Hungarian and Italian diplomats, in
order to proceed to an exchange with Roumanian diplomats.
But I think that it is easy to gather from the above mentioned facts that neither the
Roumanian Government nor the Commission for the Application of the Armistice
convention, can be accused of delay or lack of interest in the Application of the
Armistice convention even if some faults could be found in the execution of
some clauses which raise multiple and delicate problems, and I wish to renew the
assurance which has been given to you on many occasions, by all those qualified,
that we are firmly decided to fulfil the obligations which we have taken under the
Act signed at Moscow on September 12, 1944 with a maximum of loyalty and
firmness.
xxx Great Britain, Public Record Office, Foreign Office, 371, 44033,
microfiches 171-176 (studied at Romanian National Archives, Bucharest,
Collection Microfiches England 1940-1945, envelope no. 51).
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Aspecte ale dezvoltării economice a comunei Negomir (1832-1948)
Dumitru Cauc
Aşezată într-un cadru natural favorabil, comuna Negomir a oferit din
zorile istoriei condiţiile perenităţii colectivităţilor umane.Valea relativ largă a
Jilţului, numeroasele platouri cu faţa expusă spre soare, curăturile întinse aflate
lângă lizierele de pădure, precum şi unele dealuri cu înclinaţie mică, au oferit
condiţii optime cultivării cerealelor. Calitatea solului nu a fost una dintre cele
mai potrivite pentru cultivarea diferitelor plante; prin permanente desţeleniri,
îngrăşând pământurile cu gunoi de grajd şi folosind rotaţia culturilor ca metodă
verificată de sporire a recoltelor, oamenii locului au reuşit să facă din cultivarea
plantelor principala ramură economică. Cantitatea şi calitatea produselor au fost
determinate în cea mai mare parte de factorii meteorologici.
Date despre repartiţia suprafeţei comunei şi despre roadele obţinute nu
avem decât din epoca modernă. În anul 1832, în satul Negomir se cultivau 45
de pogoane cu vie şi se obţineau 2 030 de ocale cu grâu, 220 de ocale cu orz şi
69.330 de ocale cu porumb.1 Statistici complete avem din anul 1859. Dintr-o
statistică întocmită de autorităţile judeţului Mehedinţi aflăm că, în anul 1859,
în plasa Motru de Sus, din care făcea parte şi comuna Negomir, se cultivaseră
următoarele cereale:2
Grâu de primăvară-781 de pogoane
Grâu de toamnă-821 de pogoane
Orz de primăvară-25 de pogoane
Orz de toamnă-14 pogoane
Ovăz-20 de pogoane
Mei-22 de pogoane
Porumb-12 084 de pogoane.
Dominantă în comuna Negomir, ca de altfel în tot judeţul Mehedinţi, era
cultura porumbului. În anul agricol 1859-1860, în comuna Negomir se cultivaseră
88 de pogoane cu grâu şi 232 de pogoane cu porumb.3
În anul agricol 1859-1860, în tot judeţul Mehedinţi, se cultivaseră cu
porumb 113 612 pogoane, iar cu grâu 73 633 de pogoane.4În comuna Raci, în
primăvara anului 1860, se cultivaseră 330 de pogoane cu porumb şi 1 pogon cu
grâu de primăvară. În Artanu se cultivaseră 130 de pogoane cu porumb. După
cum reiese dintr-o situaţie înaintată către prefecturi, în toamna anului 1866, din
1*** Dicţionarul istoric al localităţilor din Judeţul Gorj, Aius, Craiova, 2011, p.78
2 Arh. Naţ. Buc., Direcţ. Generală a Statisticii, dosar 177/1860, f.84
3 Ibidem, dosar 177/1860, f.195
4 Ibidem, f.87
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recolta anului 1865, în magaziile proprietarilor mari şi la moşnenii din comuna
Negomir se găseau încă 42 kile de porumb, 55 kile de grâu, iar din recolta anului
1866 se găseau 234 kile de porumb.5 Proprietarii mici mai aveau în magazii 14
kile cu grâu şi 135 ½ kile de porumb. Cheltuielile pentru cultivarea pământurilor
cu cereale şi alte plante erau mari. Cele mai mari cheltuieli se făceau cu cultivarea
grâului şi a viţei de vie. Iată ce cheltuieli se făceau în anul 1866 cu producţia
agricolă:6
- pentru cultivarea unui pogon cu grâu:- arenda(chiria) 32 de lei
- arătura 12 lei
- grăpatul 4 lei şi 20 de parale
-semănatul 1 leu şi 20 de parale
- sămânţa 18 lei
- secerat 13 lei şi 20 de parale
-treierat 18 lei
Total cheltuieli: 99 de lei şi 20 parale
Rezultatul dobândit de pe un pogon în 1866 era de 112 lei, câştigul ce revenea
unui proprietar la fiecare pogon era de 13 lei şi 20 de parale.
- pentru cultivarea unui pogon cu orz: - arenda(chiria) 27 de lei
- aratul 12 lei
- grăpatul 4 lei şi 20 de parale
- semănatul 1 leu şi 20 de parale
- sămânţa 9 lei
- seceratul 13 lei şi 20 de parale
- treieratul 13 lei şi 20 parale
Total cheltuieli: 81 de lei
Rezultatul dobândit de pe un pogon de orz era de 89 de lei, câştigul estimat fiind
8 lei.
- pentru cultivarea unui pogon cu porumb: - chiria (arenda) 27 de lei
- aratul 12 lei
- grăpatul 4 lei şi 20 de parale
- semănatul 2 lei şi 10 parale
- sămânţa 1 leu şi 20 de parale
- prăşitul 15 lei şi 30 de parale
- săpatul(îngropatul) 11 lei şi 10 parale
- culesul 11 lei şi 10 parale
- bătutul 6 lei
Total cheltuieli: 91 de lei şi 20 de parale.
Venitul obţinut de pe un pogon de porumb era de 100 de lei, câştigul rămas era
de 8 lei şi 38 de parale.
5 Chila era o unitate de măsură pentru greutăţi valorând 500 kg.
6 Arh.Naţ.Buc, Dir.Gen. a Stat., dos.999/1866, f.42.
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-pentru cultivarea unui pogon cu vie:- chiria(arenda) 32 de lei
- săpatul 32 de lei
- prăşitul 32 de lei
- culesul 18 lei
Total cheltuieli:114 de lei
La aceste cheltuieli se adunau 219 lei costul sădirii, în 3 ani când via nu era pe
rod.Venitul de pe un pogon de vie era estimat la 210 lei, câştigul cultivatorului
fiind de 96 lei/pogon.
Preţul cerealelor a fost relativ constant în anii 1859-1863, dar a crescut
de aproape trei ori în anii 1865-1866. În anul 1862, în comunele din Gorj şi
Mehedinţi, kila de grâu se vindea cu 36-40 de lei, iar kila de porumb cu 20-30 de
lei.7Preţul produselor în anii 1865-1866 era considerat de autorităţi mare faţă de
anii anteriori, explicaţia prefectului de Gorj era pusă pe ,,slăbiciunea recoltei pe
anul 1864 , combinată cu împrejurarea aplicaţiunei legii rurale”. 8
Prezentăm preţul câtorva din produsele obţinute de proprietari în anul
1866:
- kila de grâu era 162 de lei, calitatea I, 150 de lei, calitatea a II a şi 120 de lei,
calitatea a III a;
- kila de porumb, 80 de lei;
- kila de mei, 45 de lei;
- kila de fasole 200 de lei.
Din informarea făcută de prefecţii judeţelor Gorj şi Mehedinţi reiese că,
din cauza timpului ,, nefiind ploi îndeajuns”, calitatea produselor ,, a fost în cea
mai mare parte mediocră”.9 Cele mai mari cantităţi de produse în anul 1866 le
obţinuseră moşnenii şi pro- prietarii mari: 25 kile de gâu şi 140 de kile de porumb.
Clăcaşii obţinuseră 20 kile de porumb.10După cum informa prefectul de Gorj
,, Districtul Gorj a rămas fidel culturii porumbului, unicul şi exclusivul produs
corespunzător trebuinţelor casei”. Referitor la consumul de grâu se menţionează
că ,,nu se face nici o transacţiune în grâu fiind consumaţie redusă”.11Cât priveşte
porumbul, din informarea prefectului reiese că preţul era de 10 sfanţi/suta de ocale,
vânzându-se din magaziile de rezervă ale locuitorilor 19.107 kile porumb.12În
satul Ursoaia cele 63 de familii contribuiseră cu 315 ocale de porumb la magazia
de rezervă, în 1857 cu 340 de ocale şi în 1858 cu 335 de ocale. În satul Negomir,
cele 128 de familii contribuiseră cu 640 de ocale de porumb în anul 1856, cu 675
7 Ibidem, dosar 628/1862, f.3-4, dos.700/1863, f.4-16
8 Ibidem, dosar 969/1866, f.5
9 Ibidem, f.16
10 Ibidem, dosar 969/1866, f.24
11 Ibidem, f.7-22
12 Ibidem, f.5
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de ocale în 1857 şi cu 715 ocale în anul 1858.13
În anii următori se constată o tendinţă de creştere continuă a suprafeţelor
cultivate. În anul agricol 1886-1887, în comuna Raci, în toamnă, se cultivaseră:
30 de hectare cu grâu şi 1 ha cu orz. În comuna Negomir se cultivaseră 38 de
ha cu grâu şi 2,29 de ha cu orz. Recolta la grâu a fost bună în toate comunele
judeţelor Gorj şi Mehedinţi. Producţia la porumb a fost considerată o neruşită.
Producţia medie la hectar a fost de 14 hl la grâu, 15 hl la orz, 20 de hl la ovăz
şi 16 hl la porumb.14După informarea autorităţilor, ,,Reuşita grâului a fost că,
în toamna anului trecut timpul a fost favorabil în timpul semănăturilor, iar
în primăvara anului curent(1887 N. N.) ploile au căzut la timpul trebuincios.
Nereuşita porumbului a fost că, de la începutul praşilei au încetat ploile, mai pe
toate locurile şi au împuţinat rodul”.15Recolta din pogoanele semănate în anul
agricol 1886-1887 a fost:
În comuna Raci: 16184 hl de grâu, 1 344 hl de porumb, 220 kg de cartofi
În comuna Negomir: 17237 hl grâu, 785 hl porumb, 22 hl orz, 2,60 hl mei , 7 hl
cânepă, 190 kg cartofi şi 640 kg fasole.
Spre sfârşitul secolului al XIX lea productivitatea rămâne la fel de
scăzută, rodnicia pământului depinzând în continuare de stare timpului. În anul
1894, în comuna Raci, media producţiei la hectar la grâu a fost de 10 hl. Pe 120
ha cultivate cu grâu se obţinuseră 1 200 hl.18În comunele care aveau teren mai
productiv (Fărcăşeşti, Roşia-Jiu, Valea cu Apă) se obţinuseră între 17 şi 18 hl/ha.19
În comuna Negomir se obţinuseră 16hl/ha la grâu, secară, orz şi ovăz. Recolta din
pogoanele cultivate cu cereale a fost: 20grâu-cultivate 100 ha, producţie realizată1600 hl, secară-cultivate 4 ha, producţie realizată-64 hl, orz-cultivate, 2 ha,
producţie- 32 hl, ovăz, cultivate-4 ha, producţie 64 hl. Pe întreaga plasă, Văile,
din care făcea atunci parte comuna Negomir, se obţinuseră 20.008 hl grâu, 352 hl
secară, 592 hl orz şi 200 hl ovăz. În perioada anilor 1900-1905, media hectarelor
cultivate cu cereale în comuna Raci a fost de: 212 ha-porumb, 44 ha-grâu, 20 haorz, 10 ha-ovăz. Producţia mijlocie la hectar a fost următoarea: 5 hl, la porumb,
6 hl, la grâu, 7 hl, la orz, 8 hl , la ovăz şi 6 hl, la secară.21
La sfârşitul secolului al XIX lea şi începutul secolului al XX lea se
constată aceeaşi pondere a principalelor culturi. Repartiţia suprafeţelor satelor se
13 SJAN Mh., Prefectura, dosar 1/1858, f.133-136
14 Arh.Sta.Buc., Dir.Gen. a Stat, dosar 1489/1887, f.34-35
15 Ibidem, f.25
16 Ibidem, dosar 1478/1887, f.98
17 Ibidem, f.130.
18 Ibidem, dosar 1743/1894, f.209
19 Ibidem, f.207
20 Ibidem, f.306
21 Alexianu, Constantin, Mon. com.Raci, op.cit., p.7
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prezenta astfel:
-în satul Artanu,22 suprafaţa de 70 ha era repartizată astfel: 40 ha teren
arabil lucrat de locuitori,16 ha- locuri arabile, păşune şi fâneţe (parte boierului
Sandu Urdăreanu),5 ha- pădure, 8 ha pruni şi 1 ha vie, parte a locuitorilor.
Producţia medie a satului era de 100 hl de porumb şi 50 hl grâu;
-în satul Orzu23( apare inclus la comuna Urdarii de Sus), cele 200 ha
erau repartizate astfel: 70 ha arabile, 48 ha fâneţe, 22 ha izlaz şi 60 ha pădure.
Locuitori obţineau 180 hl grâu, 1000 hl porumb, 360 hl fasole, 180 hl cartofi, 500
l vin şi 160 l ţuică;
-în satul Baniu24, din cele 25 ha de teren, 7 ha erau locuri de cultură,
păşune şi fâneţe, 4 ha pădure (toate acestea fiind proprietatea boierului Leoveanu),
locuitorii aveau 12 ha arabile şi 2 ha cu pruni;
-în satul Raci,25 suprafaţa de 336 ha era repartizată astfel: 184 ha arabil,
5 ha teren ocupat cu vii, 11 ha pruni, 10 ha pădure, restul păşune, izlaz şi fâneţe.
De pe aceste suprafeţe se obţineau 250 hl porumb,100 hl grâu, 200 l vin şi 275
l ţuică. Suprafaţa întregii comune Raci era de 513 ha, dintre care 259 ha erau
arabile, 19 ha pădure, 21 ha cu pruni, 6 ha vii, restul (peste 200 ha) fiind păşune
şi fâneţe;
În comuna Negomir, suprafaţa de 720 ha era deţinută de 149 moşneni,
fiind cultivată cu cereale, legume, plante tehnice. În Ursoaia, un moşnean deţinea
30 ha pământ de cultură şi fâneţe.26
Inventarul tehncii agricole era alcătuit din pluguri şi atelaje:
-în comuna Negomir, locuitori posedau :2740 de pluguri, 69 de care cu
boi, 7 căruţe cu cai;
-în comuna Raci locuitorii posedau:28 20 de pluguri, 33 de care cu boi, 3
căruţe cu cai.
Valoarea pământului era legată de munca aducătoare de roade. În
deceniul 7 al secolului al XIX lea preţurile principalelor activităţi din agricultură
în satele din judeţele Mehedinţi şi Gorj erau: aratul (un pogon)-32 de lei, cules (
un pogon)-9 lei, cosit iarbă( un pogon)-4,20 lei, lucrat vie (un pogon)-27 de lei,
prăşit porumb (un pogon)-18 lei, prăşit cartofi( un pogon)-18 lei, secerat(o zi)3,10 lei.29În comuna Raci, preţurile erau mai mici, un hectar de pământ arându-se
22 Colonel I. Vasiliu-Năsturel I., Dicţ. Geografic al judeţului Gorjiu, Bucurşeti, 1892, p.26
23 Ibidem, f.249
24 ***MDG,Vol.I, op.cit., p237
25 Vasiliu-Năsturel-I., Dicţ. Geog. Gj., op.cit, p.294
26 Arh. Naţ. Buc.,Direcţia Generală a Statisticii, dosar 1983/1899, f.9
27 ***MDG,Vol.IV, op.cit, p.350
28 Ibidem, vol.V, p.148
29 Arh. Naţ. Buc., Dir.Gen.a Statisticii, dosar 1096/1868, f.18-20
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cu 14 lei, iar hectarul de praşilă fiind plătit cu sume cuprinse între 18 şi 27 lei.30
La începutul secolului al XX lea, în comuna Negomir, preţul unei zile de muncă
cu braţele varia între 50 bani şi un leu.31Era plătită cu 50 de bani ziua de muncă la
culesul porumbului, cu 60 de bani o zi de muncă la plivitul grânelor şi la semănat,
iar cu 1 leu era plătită o zi de muncă la secerat, legat snopii, treierat cu maşina,
prăşit porumbi şi cartofi, cosit şi adunat fân. Cu vitele, cea mai plătită muncă era
aratul, fiecare pogon de arătură se plătea cu 6 lei.
După cum s-a prezentat anterior, locuitorii din comunelor Raci şi Negomir
cultivau, alături de cereale, viţă de vie, pomi fructiferi, plante tehnice (cânepă,
in) şi legume. În anul 1887, în comuna Raci se obţineau 4,80 hl de cânepă.32În
Negomir se obţineau 7 hl cânepă.33
Cea mai mare parte a produsele obţinute din cultura cerealelor, pomilor
fructiferi, a viţei de vie şi a legumelor se utiliza pentru consumul propriu. În anul
1900 se constată o reducere a suprafeţelor cultivate cu viţă de vie, aceasta fiind
atacată de filoxeră. Raportând starea industriei casnice din comuna Negomir,
învăţătorul Marin Lunguţescu şi oficialităţile primăriei au comunicat în anul 1900
preţurile cu care se vindeau unele produse obţinute din agricultură: vinul alb-0,40
lei/l, vinul negru—0,50 lei/l, ţuica-0,50 lei/l, fructele-0,10 lei/kg, zarazavaturile
–între 0,10 lei/kg (roşiile) şi 0,40 lei(mazărea). În ceea ce priveşte fructele se
menţionează faptul că ,, nu se vând defel”. Cânepa şi inul se cultivau numai pentru
trebuinţa casei, aceeaşi situaţie constatându-se şi în privinţa zarazavaturilor: ,,
Mai toţi au grădină pentru legume şi zarzavaturile necesare”.34
Una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor din satele comunelor Raci şi
Negomir a fost creşterea animalelor. În localitate creşterea animalelor a avut
dintotdeauna condiţii favorabile: suprafeţele întinse ocupate cu păşuni şi fâneţe
(în toate satele suprafeţele ocupate cu izlaz erau semnificative), microclimat
favorabil, vecinătatea unor târguri săptămânale unde să-şi valorifice proprietarii
produsele. În localitate au fost şi sunt condiţii favorabile creşterii albinelor. La
aceasta şi-au adus contribuţia pădurile de salcâm, ce îmbracă dealurile marginale
satelor, dar şi flora meliferă (teiul, rapiţa, floarea soarelui, etc.).
Primele date despre efectivele de animale din satele comunei Negomir le
avem de la începutul secolului al XVIII lea. În satul Raci, în anul 1727 existau 8
cabaline şi 39 de bovine.35
În anul 1832, în satul Negomir erau consemnate 40 de cabaline, 140 de
30 Alexianu, C, Monografia com. Raci, op.cit, p.8
31 SJAN Drobeta - Turnu Severin, Colecţia Documente,XI/I, Chestionarul pe 1906, p.p.769772
32 Arh. Naţ. Buc., Dir.Gen. a Statistici, dosar 1478/1887, f.98
33 Ibidem, f.130
34 SJAN Mh., Colecţia Documnete, XI/I
35 ***Dicţ.ist. Gorj, op.cit., p.82
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bovine, 250 ovine, 150 caprine, 12 porcine, 30 de stupi, care au produs 40 de oca
de miere şi 4 oca de ceară. În anul 1838 se găseau 100 de boi, 90 de juninci( 10
erau pentru tăiat), 60 de vaci.36În acelaşi an, în satul Ursoaia erau consemnate 10
cabaline, 90 de bovine, 80 de ovine, 40 de porcine, 15 stupi. În anul 1838 în sat
se găseau 85 de boi, 72 de juninci (13 pentru comercializare), 45 de vaci (pentru
vânzare-5).37
Importanţa acestei ocupaţii reiese şi din preţurile cu care se comercializau,
în a doua jumătate a secolului al XIX lea, produsele de origine animală în târgurile
din judeţele Gorj şi Mehedinţi, precum şi din strucura veniturilor comunelor. În
anul 1868, în târgurile din judeţul Mehedinţi, preţurile la animale şi produsele
de origine animală erau următoarele: calul-între 180 şi 320 de lei, vaca-între
55 şi 150 de lei, boul-între 111 lei şi 320 de lei, carnea de vacă-4 lei şi 39 de
bani, carnea de viţel-2 lei şi 10 bani, carnea de porc-2 lei şi 10 bani, carnea de
oaie-1 leu şi 15 bani, slănina de porc-4 lei şi 20 de bani, brânza de oaie-2 lei şi
10 bani, brânza de vacă-1 leu şi 15 bani.38Preţurile la animale şi produsele de
origine animală în judeţul Gorj, în anul 1863, erau: boul-între 80 şi 220 de lei,
calul-între 150 şi 600 de lei, vaca-între 60 şi 200 de lei, muşchiul de vacă-2 lei
şi 20 de bani, brânza de oaie-2 lei şi 20 de bani, brânza de vacă-1 leu şi 30 de
bani.39Cu certitudine, din comercializarea produselor de origine animală, ţăranii
din comunele Raci şi Negomir îşi acopereau nevolile financiare. Având în vedere
că, din lucrul cu mâinile veniturile erau mici, ziua de muncă a unui salahor fiind
de 2 lei şi 10 bani40, nevoia de bani o împlineau din comercializarea surplusului
de produse de origine animală.
La sfârşitul secolului al XIX lea, în satele comunelor Raci şi Negomir
erau consemnate următoarele efective de animale:
Satul Artanu:41 47 de bovine, 13 cabaline, 93 de ovine, 48 de porcine, 6
stupi;
Satul Orzu: 4250 de vite mari cornute, 6 cabaline, 92 de ovine şi caprine;
Satul Baniu:4328 de vite mari cornute, 4 cai, 38 de ovine, 27 de porcine;
Satul Raci:44 162 de vite mari, 193 de ovine, 22 de caprine, 108 porcine,
12 stupi(erau consemnate 20 care cu boi şi 4 căruţe cu cai). Pe întreaga comună
Raci erau consemnate 137 vite mari, 39 de cai, 323 de oi, 143 de porci, 22 capre
36 Ibidem, p.78
37 Ibidem, p.85
38 Arh. Naţ. Buc., Direcţia Generală a Statisticii, dosar 1096/1868, f.18-20
39 Ibidem, dosar 700/1863, f.4-16.
40 Ibidem, f.106
41 I.Năsturel-Vasiliu, Dicţ. Geog.Gj., op.cit.,p.26
42 Ibidem, p.268
43 ***MDG, Vol.I, p.237
44 I.Năsturel-Vasiliu, Dicţ.Geog.Gj., op.cit., p.293-294
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şi 20 stupi. Dintre stuparii comunei Negomir de la sfârşitul secolului al XIX lea şi
în prima aparte a secolului al XX lea amintim: Ion R. Voinescu, Ilie P. Voinescu,
Purdea C. Constantin.45În general, cei care se ocupau cu creşterea albinelor aveau
8-9 stupi.
Comuna Negomir:46 600 de bovine, 19 cabaline, 500 de ovine, 370 de
porcine, 150 de stupi. Locuitorii satului deţineau 69 de care cu boi şi 7 căruţe
cu cai. În anul 1900, în comuna Negomir, preţurile animalelor şi produsele de
origine animală erau următoarele: vaci- între 50 şi 120 de lei, oi-5-12 lei, porci15-30 lei, carnea de porc şi de vacă, între 0,40 lei şi 0,70 lei, brânza de vacă-0,80
lei, urda-0,50 lei, untul-2 lei. Preţurile păsărilor de curte erau: găina-0,60 lei,
gâsca-1 leu, raţa-0,70 lei, bibilica-0,60 lei, puiul de găină de tăiat-0,50 lei, oul de
găină-0,005 bani. Toate femeile din comuna Negomir ştiau să prepare din lapte,
derivate (urdă, lapte acru, unt, smântână).47
După 1921, prin aplicarea reformei agrare, ,,ţăranii au obţinut o mai bună
înzestrare cu teren arabil, ceea ce le-a permis să-şi îmbunătăţească traiul şi să-şi
reducă considerabil dependenţa de marea proprietate”.48În comuna Negomir, în
perioada interbelică, gospodăria ţărănească deţinea ponderea economică cea mai
importantă. Deşi fărâmiţate, proprietăţile ţărăneşti se implică din ce în ce mai
mult în economia locală de piaţă. Târgurile din Broşteni, Strehaia, Peşteana-Jiu şi
Tg-Jiu sunt des frecventate de sătenii din comunele Raci şi Negomir. Surplusul de
cereale şi mai ales de produse de origine animală ia calea comercializării pentru
a asigura gospodăriei ţărăneşti resursele financiare pentru plata impozitelor, a
achitării datoriilor pentru pământul primit şi a achiziţionării de utilaje agricole.
Marea proprietate îşi pierduse întâietatea. În toate satele comunei ţăranii îşi
cumpără pluguri de fier universale, grape, trioare, semănători, batoze mecanice.
În anul 1924, satele Negomir şi Ursoaia deţineau o suprafaţă de 2 363
ha, din care 761 ha erau arabile (32%), 890 ha erau păduri (37,6%), 600 ha
fâneţe (25%), 45 ha izlaz, 51 ha livezi, 15 ha vii.49În comuna Negomir , conform
anuarului Socec, în anii 1923-1924 era un singur mare proprietar, care avea peste
100 ha, Bâlteanu C. Maria, cu 110 ha.50În comuna Raci existau 9 proprietari cu
proprietăţi cuprinse între 50 şi 280 ha. Totalul suprafeţelor deţinute de aceştia era
de 975 ha. Cel mai mare proprietar era Pârvulescu Iosefina, cu 280 ha, în satul
45 Informaţia am cules-o de la Nicu Stamatescu, în vârstă de 87 de ani şi Aristică Voinescu de
85 de ani.
46 ***MDG, Vol.IV, p.480
47 Raport privind industria casnică din comuna Negomiru,întocmit de învăţătorul Marin
Lunguţescu şi avizat de primărie, ca răspuns la Ordinul nr.32.668/19 iunie 1900 al Ministrului
Instrucţiunii Publice( document aflat în custodia Şcolii Gimnaziale Negomir
48 ***Istoria Românilor, Vol.VIII, op.cit., p.105
49 ***Dicţ. Ist. Gj., Vol.II, op.cit., p.73
50 ***Anuarul,,Socec” al României Mari, Vol.II, 1923-1924, p.468
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Orzu.51
Ca şi în perioadele anterioare, în structura culturilor, porumbul deţine
principala pondere în comunele Raci şi Negomir. În comuna Artanu, predominante
sunt culturile de grâu, orz şi ovăz. În toate satele cultura plantelor tehnice este
reprezentată de culturile de in şi cânepă. În anul agricol 1928-1929, în Raci
s-au cultivat: 8ha cu grâu, 8 ha cu orz, 20 ha cu ovăz, 350 ha cu porumb, 3 ha
cu cartofi. În comuna Artanu erau cultivate 313 ha cu grâu, 55 ha cu orz, 2 ha
cu secară, 5 ha cu ovăz, 132 ha cu porumb, 1 ha cu cartofi.52Deşi s-au cultivat
importante suprafeţe cu cereale, gerurile puternice din iarna anilor 1928-1929
au compromis culturile de toamnă.53Aceeaşi structură a culturilor o regăsim şi în
comuna Negomir. Dintr-o situaţie a terenurilor care s-au însămânţat şi arendat în
anul 1932 reiese că în toamna anului 1932 în comuna Raci s-au însămânţat 106 ha
cu grâu şi 5 ha cu orz, în timp ce în comuna Negomir s-au însămânţat 295 ha cu
grâu, 4 ha cu secară şi 3 ha cu orz. 54Slaba productivitate a pământului a condus
la obţinerea unor producţii mici. În anul 1931 se obţineau în medie între 1100 kg/
ha şi 1300 kg/ha, la grâu, 1200kg/ha, la porumb, 1400kg/ha, la orz, 1200kgh7ha,
la rapiţă, 1000 kg/ha, la ovăz. Veniturile obţinute din comercializarea produselor
cerealiere erau mici. La această situaţie au contribuit atât preţurile mici la cereale
cât şi cheltuielile mari de producţie. Preţurile de vânzare erau următoarele: 55grâu2,80lei/kg, secară-2,50 lei/kg, orz-2 lei/kg, ovăz-1,90 lei/kg, porumb-2,50 lei/kg,
cartofi-3 lei/kg. Ziua de lucru era echivalată fie în bani, fie în produse agricole.
O zi de muncă cu braţele era plătită cu 40 de lei, pentru bărbaţi, cu 20 de lei,
pentru femei şi 15 lei, pentru copii. Plătită era ziua cu carul, care putea ajunge
la 150 de lei, adică 60 kg grâu. Aratul era foarte scump, ajungând la 400-500 de
lei la hectar. Ziua de plug se făcea cu 150-200 de lei.56În anul 1943, în comuna
Negomir,57 toamna se cultivaseră 258 ha cu grâu, 17 ha cu secară şi 55 ha cu orz.
În primăvara anului 1944 se cultivaseră 16 ha cu orz, 46 ha cu ovăz, 300 ha cu
porumb, 3 ha cu fasole, 1 ha cu mazăre, 3 ha cu cartofi, 1 ha cu lucernă, 5 ha cu in,
4 ha cu cânepă, 4 ha cu floarea soarelui. Totalul suprafeţei arabile a fost de 375 ha.
Alte suprafeţe erau ocupate cu: păduri şi crânguri-142 ha, fâneţe-68 ha, păşune274 ha, pomi fructiferi-47 ha, vie-13 ha, livezi pomi-28 ha, grădini de zarazavat
3 ha. În întreaga comună erau înregistrate 1619 ha. Se constată sporirea continuă
a numărului de utilaje agricole achiziţionate de gospodăriile ţărăneşti. În comuna
Negomir, erau consemnate 133 de pluguri, 27 boroane de lemn, 15 boroane de
51 Ibidem, p.354.
52 SJAN Gj, Consilieratul Agricol, dosar 5/1928-1929, f.156
53 Ibidem, f.97.
54 Idem, Camera Agricolă, dosar 20/1932, f.1
55 Ibidem, dosar,14/1931, f.6
56 Ibidem, f.50
57 Idem, Prefectura, dosar 63/1943-1945, f.2-8
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fier, 11 vânturători, 4 trioare, 8 prăşitoare de plante, un plug marca Vernete. În
comuna Raci, locuitorii aveau următoarele utilaje agricole: 114 pluguri de fie, 9
tăvălugi, 3 pluguri rotative americane.
În comuna Artanu, în aceeaşi perioadă, s-au făcut următoarele culturi:
811 ha, culturi de toamna (729 ha cu grâu, 30 ha cu secară, 50 ha cu orz), 731
ha, culturi de primăvară(15 ha cu orz, 30 ha cu ovăz, 180 ha cu porumb, 2 ha
cu fasole, 1 ha cu mazăre, 4 ha cu cartofi, 3 ha cu lucernă, 6 ha cu in, 5 ha
cu cânepă, 6 ha cu floarea soarelui). Alte culturi şi plantaţii: zarazavaturi-11 ha,
livezi cu pruni-55 ha, vie-22 ha, pomi fructiferi-17 ha, păşune-214 ha, fâneţe22 ha. Locuitorii comunei deţineau 36 de magazii de cereale, 130 de pătule,
10 pluguri de lemn, 28 pluguri de fier, 1 plug rotativ american, 2 boroane cu
fier, 5 boroane cu cadru de lemn, 2 tăvălugi, 9 vânturători, 2 batoze, 2 trioare, 1
treierătoare cu acţiune mecanică, 3 treierătoare cu acţiune animală.58În comuna
Raci erau consemnate 848 ha arabile. În toamnă se cultivaseră 140 ha cu grâu,
5 ha cu secară, 56 ha cu orz. În primăvară s-au cultivat 279 ha cu porumb, 9 ha
cu fasole, 5 ha cu mazăre, 8 ha cu cartofi, 15 ha cu in, 10 ha cu cânepă, 27 ha cu
floarea soarelui, 15 ha cu zarazavat, 19 ha erau ocupate cu vie, 55 ha cu pomi
fructiferi. Restul suprafeţei comunei era ocupată cu păşuni(107 ha), fâneţe(55
ha), pădure cu crâng(137 ha).59Locuitorii dispuneau de 19 magazii de cereale,
185 de pătule, 183 grajduri de vite, 19 saivane. În comuna Negomir, în primăvara
anului 1945, se cultivaseră 309 ha cu porumb, 90 ha cu ovăz, 19 ha cu floarea
soarelui, 22 ha cu in, 20 ha cu cartofi, 6 ha cu lucernă, 2 ha cu leguime, 5 ha cu
fasole, 2 ha cu ceapă.60Producţiile la hectar sunt de 11-20 hl. Deşi de la an la
an se cultivau suprafeţe sporite cu cereale, speranţa unor producţii mari a fost
spulberată de anii de secetă. Secetele din anii 1945-1946 au condus la scăderea
dramatică a producţiei agricole. Seceta a avut efecte grave şi în comuna Raci. În
ianuarie 1947, din cei 1495 locuitori ai comunei Raci, doar 598 de locuitori(40%)
mai aveau în magazii produse agricole până la următoarea recoltă, 448(30%),
până la 1 februarie 1947, iar 449(30%) nu mai aveau în magazii nici o cantitate
de produse.61Într-o situaţie înaintată de comună preturei plasei Turceni se arăta că
în această localitate 85% din locuitori erau săraci, nu aveau teren arabil suficient,
duceau lipsă de vite de muncă. Diviziunea proprietăţii rurale în 1946 se prezenta
astfel: 23 locuitori lipsiţi total de pământ, 270 aveau suprafeţe cuprinse între
1 şi 3 ha, 15 aveau suprafeţe cuprinse între 3 şi 5 ha, 2 aveau suprafeţe între
5 şi 10 ha, 5 între 10 şi 25 ha.62Situaţia era cu atât mai gravă întrucât aceeaşi
situaţie se întâlnea şi la comunele din jur. În plasa Turceni, din care făcea parte şi
58 Ibidem, f.1
59 Ibidem, dosar 1/1944, f.9
60 SJAN Gj, Pretura plasei Peşteana-Jiu, dosar 1/1945-1946, f.136
61 Idem, Pretura plasei Turceni, dosar 1/1947, F.46
62 Ibidem, f.635
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comuna Raci, 45% aveau produse până la prima recoltă(grâu şi orz), 35% până
la 1 februarie 1947, iar 20% nu mai aveau deloc. 63Posibilităţile de asigurare a
hranei populaţiei comunelor cu produsele strict necesare din punct de vedere
fiziologic din resursele satelor erau insuficiente. Mulţi dintre locuitori comunelor
Negomir şi Raci, care aveau atelaje, au pornit spre zonele unde seceta nu a făcut
ravagii şi au adus cereale pentru nevoile proprii sau pentru comercializare. Una
dintre consecinţele penuriei de cereale a fost creşterea rapidă a preţurilor. După
cum ne-a relatat Aristică Voniescu, în anii 1946-1947 în comuna Negomir s-a
manifestat pregnanat şi fenomenul speculei.
În deceniile 4 şi 5 ale secolului XX, lucrul în agricultură, în comuna Negomir,
se făcea astfel: ,,Primăvara se întovărăşeau 2-3 cu vitele şi cu braţele şi formau
un plug. Arau de la unul până la altul, până isprăveau la toţi. De multe ori o
asemenea întovărăşire durează 4-5 ani. Prăşitul, îngropatul porumbului, seceratul,
treieratul, culesul porumbului se face prin mici obşti, adică se împrumută între ei,
până când isprăvesc munca. După aceea se duc pe bani la alţii”.64Ţăranii folosesc
tot mai mult utilaje agricole moderne şi tehnici de lucru în agricultură moderne.
Astfel, grâul se selecţionează şi se tratează chimic. Producţiiile acoperă nevoile
de consum, dar şi pentru vânzare: ,,în anii buni este grâu şi pentru vânzare”. Cea
mai importantă latură a muncii ţăranilor din Negomir în perioada amintită era
dragostea faţă de pământul pe care îl făceau roditor. Unul din învăţătorii satului
Ursoaia, Constantin Grivei, menţiona în august 1942 că ,,voioşia satului românesc,
munca şi economia de care e animat săteanul nostru rămâne pilduitoare peste
veacuri.”65De aici a izvorât şi dragostea ţăranilor din comunele Raci şi Negomir
pentru pământul pe care-l udau cu sudoare braţelor lor. Pentru fiecare ţăran din
Negomir, patria ,,e prima brazdă trasă, când tatăl său l-a învăţat să ţie coarnele
plugului.Şi această brazdă o apără cu preţul vieţii”.66
Creşterea animalelor continuă să deţină o pondere importantă în economia satelor
comunei. Suprafeţele de izlaz sporite după aplicare legii agrare din 1921, legea
izlazurilor comunale, precum şi creşterea cererii de produse de origine animală pe
piaţa internă au condus la sporirea numărului de animale deţinute de locuitori. În
anul 1933 în comuna Artanu erau 57 ha şi 2256 m2 izlaz, iar în comuna Raci 57 ha
şi 5000 m2.67Cât de importantă era pentru locuitorii comunelor Raci şi Negomir
creşterea animalelor reiese din îndârjirea cu care aceştia îşi apără dreptul de a
avea păşuni şi izlazuri comunale. În noiembrie 1922 sătenii din Raci au reclamat
delegatului Ocolului silvic Peşteana–Jiu, Ion Iordăchescu, că, suprafaţa de 17
ha de păşune date prin legea de expropiere nu sunt suficiente ,,apoi sunt poieni
63 Ibidem, f.233
64 Arh. Naţ. Buc., Ministerul Culturii Naţionale şi al Culturii, dosar 595/1942, f.368
65 Ibidem, f.367
66 Ibidem, f.379
67 SJAN Gj., Camera agricolă, dosar 25/1933, f.17
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interioare şi răspândite prin pădure”, cerând schimbarea locului păşunii.68Referitor
la izlazul dat locuitorilor din Raci, aceştia reclamă, de asemenea, că este situat
mai mult în Bolboşi, la o distanţă foarte mare de sat (aproximativ 10 km), în
acest fel ,,nu ne putem folosi de el”.69În cele din urmă, s-au constituit izlazuri
comunale în toate satele comunei. În Artanu izlazul a măsurat 57 ha şi 2256 m2,
în Raci 57 ha şi 5000 m2, iar în Negomir s-au măsurat din proprietatea statului
32 ha şi 1900 m2 70. În întreg judeţul Gorj, în 88 de comune se creaseră izlazuri
comunale. O parte dintre ele se creaseră prin legea din 1907 (1551,5267 ha), cele
mai multe prin legea agrară din 1921 (8505,1499ha), sau alte legi (333,0150ha).
În total în judeţul Gorj, în anul 1935 erau 10 389,6916 ha izlazuri, dintre care
9331,7430 ha, păşunabile.71În comuna Raci suprafaţa destinată izlazului comunal
a fost expropiată pe baza Legii 3697/1918, din moşia lui C.M Dănăricu. Pentru
măsurătoarea izlazului de 50 ha, comuna s-a debitat cu plata sumei de 65 000
lei către stat , care trebuia plătită până în ianuarie 1929. În cele din urmă această
suprafaţă a fost expropiată din moşia Baniu. În anul 1924 în comuna Negomir
erau consemnate 493 de bovine, 289 de viţei, 1045 de porci, 80 de ovine, 36 de
cai, 83 de mânji. Pentru transportul produselor agrare şi a altor bunuri(lemne)
se găseau în comună 149 de care cu boi şi 8 căruţe cu cai.72În mai 1923,73 în
satul Baniu erau consemnate: 151 de vite mari cornute, 176 de ovine, 49 de
porcine şi 9 cabaline. În satele Brânzăneşti, Condeieşti, Valea Racilor şi Paltinu
erau consemnate: 26 de cabaline, 442 de vite cornute mari, 663 de ovine, 17
porcine. În satul Orzu se găseau: 4 cabaline, 91 de vite cornute mari, 108 ovine şi
6 porcine. În Artanu se aflau: 17 cabaline, 197 de vite cornute mari, 176 de ovine
şi 47 de porcine. În anul agricol 1928-1929, în comuna Artanu erau înregistrate
37 de cabaline, 388 de bovine, 480 de ovine, 31 de caprine şi 287 de porcine. În
comuna Raci erau consemnate 18 cabaline, 311 bovine, 214 ovine, 37 de caprine
şi 486 de porcine.74
În anul 1944, în comuna Artanu,75 erau înregistrate următoarele efective
de animale: boi de jug-65, vaci cu lapte-159, vaci sterpe-212, ovine (berbeci)105, oi mulgătoare-196, oi sterpe-179, caprine-48, cabaline-32, porcine-325,
stupi-52. Pentru transportul diferitelor bunuri erau înregistrate 60 de care cu boi
şi 12 trăsuri.
68 Ibidem, Consilieratul agricol, dosar 133/1922-1924,f.47
69 Ibidem, f.1
70 Arh. Naţ. Buc., Reforma agară din 1921, dosar 236/1935-1938, f.11-12
71 Ibidem, f.2-19
72 ***Dicţ. Ist. Gj, vol.II., op.cit.,p.73
73 SJAN Gj., Consilieratul agricol, dosar 133/1922-1924, f.59
74 SJAN Gj., Consilieratul agricol, dosar 5/1928-1929, f.97
75 Ibidem, Prefectura, dosar 63/1943-1945, f.1

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

305
În comuna Negomir,76 în anul 1944 erau consemnate următoarele efective
de animale: 814 bovine (2 tauri, 180 boi de muncă, 350 de vaci cu lapte, 282 de
vaci sterpe), 29 de cabaline, 518 ovine(200 de berbeci, 305 oi mulgătoare, 13 oi
sterpe), 35 de caprine ,415 porcine, 147 de stupi.
În comuna Raci în 1946 erau recenzate 779 ovine, 383 porci, 510 bovine
(din care 60 perechi de boi), 51 caprine, 2 cabaline, 60 de stupi.77
Creşterea animalelor asigura în principal satisfacerea nevoilor personale
de consum. De asemenea, din comercializarea acestora se asigurau lichidităţile
financiare necesare achitării dărilor către fisc şi pentru achiziţionarea unor utilaje
agricole sau cumpărarea unor suprafeţe de pământ.
Din datele prezentate mai sus rezulă că, până în secolul al XX lea, în
comunele Raci şi Negomir, agricultura era singura activitate economică. Cu
siguranţă în lumea satului se practicau meserii tradiţionale: croitoria, dulgheritul,
dăogăritul, fierăritul etc. Cei care se ocupau cu aceste meserii satisfăceau în
general nevoile comunităţii. În tot judeţul Gorj, în anul 1862, se găseau 60 cismari,
9 croitori, 11 cojocari, 15 tâmplari, 18 fierari.78Aceste meserii erau aducătoare
de venituri fiindcă ziua de lucru a unui meseriaş era bine plătită. În anul 1863,
ziua de lucru a unui salahor se plătea cu 2,10 lei, în timp ce ziua unui dulgher
era 15,20 lei, iar a fierarului, croitorului şi rotarului-9 lei.79În judeţul Mehedinţi,
în anul 1868, plata unei zile de lucru pentru diferite meserii era: dulgherul-13
lei, fierarul-18 lei, croitorul-3 lei, cojocarul-3 lei, dăogarul-9 lei, rotarul-6,30
lei.80La sfârşitul secolului al XIX lea, în comuna Raci , 635 locuitori se ocupau
cu agricultura, 3 practicau diferite meserii, 3 erau servitori în casele unor înstăriţi,
iar 5 erau muncitori agricoli.81În anul 1894, în comuna Negomir, 644 de locuitori
se ocupau cu agricultura, 4 cu comerţul, iar 5 se ocupau cu apicultura.82
În Chestionarul pe anul 1906, întocmit pentru comuna Negomir, la
întrebările nr.48 şi 49, privind alte ocupaţiuni decât munca câmpului şi creşterea
animalelor, s-a răspuns ,, nu au altă ocupaţiune”, iar privind ocupaţiunile casnice
s-a răspuns ,, se face numai pentru trebuinţa casei”.83Din acelaşi chestionar aflăm
că în confecţionarea ţesăturilor, femeile folosesc inul şi cânepa ,,mai puţin decât
bumbacul”. Singura instalaţie cu caracter industrial în anul 1906 era moara cu
abur a lui Ion C. Velican, pe care o avea ,,în întovărăşie cu Gheorghe Novac,
mecanicul ei”.La întrebarea ,,Câţi meseriaşi aveţi în comună dintre săteni?” s-a
76 Ibidem ,f.2
77 SJAN Gj., Pretura plasei Turceni, dos.7/1946-1948 şi dos.1/1947, f.233
78 Arh. Naţ. Buc., Dir. Gen. a Statistici, dosar 623/1862, f.39-44
79 Ibidem, dosar 700/1863, f.106
80 Ibidem,dosar 1096/1868
81 Ibidem, dosar 1569/1890, f.240
82 Ibidem, dosar 1743/1894, f.1621
83 SJAN Gj., Colecţia Documente,XI/I, f.f. 769-772
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răspuns ,,Nu sunt”.Un document relevant pentru stadiul industriei casnice de la
începutul secolului al XX lea este raportul întocmit de inimosul învăţător Marin
Lunguţescu. Iată meseriile din comuna Negomir şi preţurile cu care executau
diferite lucrări:84
Dulgheri 18, dintre care: 1-în stejar, preţul unei zile de lucru între 4 şi 8
lei;
1-în fag, preţul unei zile de lucru între 2 şi 6 lei;
1-în frasin, preţul unei zile de lucru între 7 şi 15 lei;
Dăogari: 11-preţul unei zile era între 10 şi 20 lei( 10 dăogari erau din sat,
iar 1 era străin);
Împletitori grajduri: 1
Căruţari: 10, preţurile fiind următoarele: 1 roată-3 lei, 1 osie-0,50 lei, 1
jug-1 leu, 1 sanie de boi-1,50 lei, 1 sanie de cai-2 lei
Lemnăritul: 18, care confecţionau diferite obiecte din lemn, la următoarele
preţuri: grinzi-0,15 lei/m(liniar), căpriori-0,15 lei/m, scânduri mici-0,30 lei/m,
albii şi coveţi-între 0,30 lei şi 3 lei, fuse-0,002lei/b, linguri-0,03 lei/b, postăviîntre 0,30 şi 3 lei.
După cum se arăta în raport, toate femeile din sat lucrau bine pânzeturi,
prosoape şi peşchire, iar 20 aveau ca ocupaţie stabilă ţesătoria din lână, producând:
scoarţe, sumane, iţari, brâuri, dimie(aba). Remarcabilă era ţesătoria de pânzeturi
fine (alesuri, cămăşi), unde în raport se spune ,,toate femeile din comună se ocupă
cu ţesătoria şi creşterea viermilor de mătase”. În anul 1940, în comuna Negomir,
se găseau două maşini care scoteau firul de borangic de pe cele mai bune gogoşi
de mătase. După cum menţiona în acele timpuri învăţătorul Constantin Grivei,
femeile din Negomir ,,din borangic ţes cârpe de borangic pe care le dau nuntaşilor
care dau dar mare la nuntă”.85
În perioada interbelică (1919-1939), se constată o înmulţire a meseriilor
pe care le practică la nivelul localităţii locuitorii comunelor Raci şi Negomir.
Conform recensământului din anul 1912, în comuna Raci erau două
cârciumi, două mori pe benzină şi o bancă populară, iar în Negomir o bancă
populară şi o moară pe benzină.86Anuarul SOCEC pe anii 1923-1924 menţionează
în comuna Raci o moară cu motor,( proprietari Schinteie Gh.Mihail şi Urdăreanu
Victor) şi o societate cooperatistă de consum ,,Ţăranii Uniţi” şi o bancă populară
,,Ţăranul”, care avea un capital de 57 339 lei, preşedintele acesteia fiind Mărgineanu
G. D.87În comuna Negomir erau consemnată banca populară ,,Negomirul”, care
avea un capital de 130 000 lei.88În anul 1924, în comuna Negomir, se găseau 3
84 Arh.Şcolii Gimnaziale Negomir, Corespondenţă( 1900)
85 Arh. Naţ. Buc., Ministrul Culturii Naţionale şi al Cultelor, dosar 595/1942, f.369-371
86 ***Dicţ. St. Rom., Recensământul din anul 1912, op.cit., p.433
87 ***Anuarul ,,SOCEC” al României Mari, op.cit., p.353
88 Ibidem, p.468
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mori pe apă, şi trei prăvălii.89Ca meseriaşi erau consemnaţi 3 fierari, un lemnar,
un tâmplar şi 12 rotari.
Activitatea economică după 1948 este strâns legată de politica cotelor
obligatorii şi de transformarea socialistă a agriculturii.

89 Dicţ. Ist. Gj, Vol.II, op.cit, p.73
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Discuţii între membrii corpului diplomatic prilejuite de recepţia organizată
de legaţia Marii Britanii în onoarea încoronării reginei Elisabeta
(Bucureşti, 2 iunie 1953)
Marian-Alin DUDOI1
Abstract
The crowning of Queen Elizabeth of Great Britain on 2nd June 1953 offered
the possibility to the British Legation in Bucharest to organize a diplomatic
reception, to which it invited diplomatic guests of democratic and communist
countries, in order to celebrate the event. This celebration happened to be
shortly after the death of Joseph Stalin, the Soviet dictator, and the world hoped
to find the long-expected end of the Cold War. At the beginning of the Cold War,
Romania had to support the most severe Communist Regime in the area. The
reception and Stalin’s death encouraged Western diplomats, who participated at
the event, to insist again on the limitation of travel restrictions in Romania, as
they could visit a vast majority of the country only with special permits, almost
always refused by Romanian Ministry of Foreign Affairs. Other problems raised
by Western diplomats regarded the differences applied by Romanian Minister of
Foreign Affairs in buying food, as only some friendly Western countries, such as
Switzerland, had the possibility to buy all necessary products, sold by the shop
of the Diplomatic Corps, found in Bucharest and controlled by the Romanian
Ministry of Foreign Affairs, or the modalities used to stop Western diplomats to
drive cars or even bikes.
Although Romanian documents were limited by the state of dictatorship in
Romania, they nonetheless allowed us to depict Romanian diplomats, although
Communist or of Jewish origin, sensible as much as they could (because Romania
was under Soviet rule), to the wishes of their Western fellows.
Keywords: Communism, Cold War, Diplomacy, Romania, Soviet Union
În martie 1952, după ce lumea traversase cu greu provocările războiului din
Coreea, dictatorul sovietic Iosif Stalin a lansat Nota de pace asupra Germaniei,
prin care dorea să protejeze sistemul comunist de o cursă a înarmărilor pe care
nu avea şanse să o câştige. Stalin propunea recunoaşterea celor două mari sfere
de influenţă în Europa, separate de o Germanie unită, înarmată şi neutră. A avut
loc un schimb de note cu franco-anglo-americanii, însă occidentalii s-au declarat
nemulţumiţi de impunerea neutralităţii Germaniei şi solicitau respectarea
1 Profesor Doctor, Liceul Tehnologic ,,Horia Vintilă” şi Şcoala Gimnazială din oraşul Segarcea
(judeţul Dolj).
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libertăţilor individuale de către statul german2.
Dacă democraţii americani doreau continuarea politicii de îndiguire, de
stopare a extinderii comuniste, republicanii în frunte cu al lor candidat, Dwight D.
Eisenhower, şi-au propus să determine prăbuşirea sistemului comunist3. Conform
unui interviu apărut în ,,New York Times” la 22 decembrie 1952, Stalin s-a arătat
favorabil şi unei întruniri cu preşedintele american ales4.
Inspirându-se din tradiţia diplomatică a ţării sale, Winston Churchill, redevenit
prim-ministru în 1951, credea în îmbunătăţirea relaţiilor est-vest prin negocieri
cvasipermanente cu Uniunea Sovietică; războiul nu reprezenta o opţiune pentru
el, temându-se de numeroasele pierderi de vieţi omeneşti. Încă din perioada
campaniei electorale din 1950, pe care partidul său o pierduse, propusese o
întâlnire la nivel înalt între marile puteri din Războiul Rece5. El crezuse că Stalin
reprezenta cea mai bună variantă de negociere cu Uniunea Sovietică şi nu urmaşii
acestuia deoarece aceştia, spre deosebire de Stalin, ar fi putut începe pentru cel
de-al treilea război mondial, în contextul luptei pentru succesiune6.
Intenţiile pacifiste ale lui Churchill s-au bazat pe coexistenţă la nivel mondial,
declarând că ,,noi suntem acum la fel de departe de bomba atomică aşa cum
însăşi bomba atomică [este] departe de arc şi săgeată”7, deşi ţara sa devenise cea
de-a treia putere atomică, după testarea bombei nucleare în octombrie 1952 şi a
promovat ideea ,,zece ani de pace şi ştiinţă productivă”8.
Cu doar câteva zile înaintea decesului lui Stalin, Anthony Eden, secretar
de stat al Foreign Office-ului, l-a convocat pe Andrei Gromîko, ambasadorul
sovietic în Marea Britanie, şi i-a solicitat eliberarea ministrului britanic de la Seul
şi a altor britanici, reţinuţi de nord-coreeni în iunie 1950; ambasadorul sovietic
i-a comunicat că ţara sa nu are cunoştinţă de aceste reţineri. La
18 martie,
ambasadorul britanic a fost convocat la Kremlin, i s-a adus la cunoştinţă lista
britanicilor internaţi în Coreea de nord şi a fost asigurat de dorinţa Moscovei de
a depune diligenţe în vederea eliberării lor9!
2 Henry Kissinger, Diplomaţia, Ediţia a II-a, Traducere: Mircea Ştefancu şi Radu
Paraschivescu, Bucureşti, Editura All, 2007, p. 431, 436.
3 Jean-François Soulet, Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre,
Traducere de Silvia Albişteanu şi Ana Zbarcea, Iaşi, Editura Polirom, 1998, p. 88.
4 J.-F. Soulet, op. cit., p. 88-89.
5 H. Kissinger, op. cit., p. 442-444.
6 Ibidem, p. 445.
7 Alan Farmer, Marea Britanie: Politica externă şi colonială, 1939-1964, Traducere: Simona
Ceauşu, Bucureşti, Editura All, 2000, p. 117-118.
8 Apud Cristina Păiuşan-Nuică, Istoria relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei (1945-2008),
Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2008, p. 68.
9 André Fontaine, Istoria Războiului Rece. De la războiul din Coreea la criza alianţelor. 19501967, vol. 3, Ediţie îngrijită, traducere şi note de George G. Potra şi Delia Răzdolescu, Bucureşti,
Editura Militară, 1993, p. 91-92.
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La scurt timp după decesul lui Stalin (5 marte 1953), Malenkov, noul
conducător sovietic, s-a arătat încrezător în vederea detensionării Războiului
Rece promovând doctrina ,,coexistenţei paşnice” în faţa Sovietului Suprem la
15 martie, înnoirile propuse de acesta vor include şi Noul Curs/Noua Direcţie,
implicând şi o respectare a specificităţii naţionale în conducerea regimurilor
comuniste din Europa Centrală şi de Est –10, fapt pentru care Churchill a decis să
continue promovarea politicii negocierilor la nivel înalt pentru a salva perspectivele
promiţătoare, care apăruseră după dispariţia lui Stalin11. Problemele de sănătate
ale lui Anthony Eden, s-au prelungit din aprilie până în
5 octombrie 1953,
astfel că primul-ministru şi-a asumat temporar portofoliul Afacerilor Externe în
primăvara anului 195312.
Destinderea post-stalinistă avea să devină cunoscută sub denumirea de
,,Dezgheţul”, după denumirea eponimă a romanului lui Ilia Ehrenburg, apărut la
Moscova în martie 195413. Rezultatele ,,Dezgheţului” se vor dovedi limitate, fapt
pentru care Jacques Portes îl considera ,,o relativă destindere”14.
La 20 aprilie 1953, Churchill a propus realizarea unei conferinţe a liderilor
celor patru mari puteri, ale cărei rezultate să nu fie dezvăluite integral opiniei
publice15. Propunerea lui Churchill a stârnit opoziţia noului preşedinte american,
Dwight D. Eisenhower – relevată prin scrisoarea-răspuns a acestuia către Churchill
din 5 mai – , dar şi a Foreign Office-ului16.
În Camera Comunelor, Churchill a recunoscut reticenţa Washington-ului,
obţinând însă ecouri favorabile la Kremlin deoarece s-a referit la o posibilă
,,evoluţie sănătoasă în Rusia” şi ,,o schimbare a atitudinii sovietice”; era
11
17
mai .
În iunie, restricţiile privind călătoriile diplomaţilor occidentali acreditaţi în
Uniunea Sovietică au fost diminuate18.
Relaţiile româno-britanice, angrenate în sfera relaţiilor sovieto-britanice
10 David J Dallin, Soviet Foreign Policy after Stalin, Westport, Greenwood Press Publishers,
1975, p. 125.
11 Serge Bernstein, Pierre Milza (sub redacţia lui), Istoria secolului XX, vol. 2, Lumea între
război şi pace (1945-1973), Traducere: Marius Ioan, Bucureşti, Editura All, 1998, p. 175.
H. Kissinger, op. cit., p. 445-446.
12 A. Farmer, op. cit., p. 122.
13 J-F. Soulet, op. cit., p. 92.
14 Jacques Portes, Istoria S.U.A. după 1945, Traducere, prefaţă şi note: Marian Ştefănescu,
Bucureşti, Editura Corint, 2003, p. 49.
15 Jean-Baptiste Duroselle, André Kaspi, Istoria relaţiilor internaţionale, vol. II, 1948-până în
zilele noastre, Traducere: Anca Airinei, Bucureşti, Editura Ştiinţelor Sociale şi Politice, 2006,
p. 95.
16 H. Kissinger, op. cit., p. 445-446.
17 D.J. Dallin, op. cit., p. 130.
18 Ibidem, p. 135.
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datorită caracterului de stat-satelit şi ocupat al României, au fost tensionate la
cumpăna anilor 50’, fiind marcate de naţionalizarea întreprinderilor britanice,
de restricţiile de călătorie impuse diplomaţilor (reciproce în acest moment, însă
începute de MAE cu câţiva ani mai devreme înaintea Foreign Office-ului), de
supravegherea activă din punct de vedere informativ a diplomaţilor britanici, lipsa
curtoaziei diplomatice faţă de aceştia practicată de MAE, arestări ale angajaţilor
români ai Legaţiei Marii Britanii pentru a-i determina să spioneze, probleme
consulare pentru cetăţenii cu dublă cetăţenie cărora MAE refuza să le elibereze
vize de ieşire sau etc.
Presa din Marea Britanie a publicat ştirea cu privire la amnistia acordată
anumitor deţinuţi politici, iar două publicaţii au comentat pozitiv mişcările timide
de destindere din România, astfel ,,Sunday Express” din 5 aprilie, într-un articol
pe prima pagină, a considerat că ,,prima din ţările-satelite care a urmat exemplul
dat de Moscova (pentru crearea unei atmosfere de înţelegere internaţională) a
fost România, unde guvernul a acordat o amnistie anumitor categorii de deţinuţi”,
iar ,,News of the World” a remarcat pe prima pagină că ,,decretul din Romania
este primul gest făcut de un satelit sovietic în cadrul noilor mişcări pentru pace”
(traducerile Legaţiei RPR din Londra)19.
Legaţia Marii Britanii la Bucureşti s-a îngrijit din timp de realizarea recepţiei,
anunţând Ministerul Afacerilor Externe din România (se va cita: MAE) la 5 mai
1953, prin H.K. Matthews, secretar I, că aceasta va fi de tipul serată dansantă,
desfăşurându-se la reşedinţa ministrului britanic, unde numărul participanţilor
era limitat, datorită spaţiului, la o sută de persoane. MAE a fost solicitat în
vederea comunicării către legaţie până la 15 mai a numărului de persoane invitate
şi participante pentru ca britanicii să invite cât mai multe oficialităţi străine.
Britanicii doreau să invite pe Gheorghe Gheorghiu-Dej, preşedintele Consiliului
de Miniştri, Petru Groza, preşedintele Prezidiului Marii Adunări Naţionale,
ministrul Afacerilor Externe, doi miniştri-adjuncţi ai Afacerilor Externe, directorul
de resort din MAE, un membru al Direcţiei de Protocol, ofiţerul de legătură de
la Ministerul Forţelor Armate şi de la Ministerul de Interne şi de la Ministerul
Comerţului Exterior20.
Din partea MAE, vor participa Simion Bughici, ministrul Afacerilor Externe,
Mircea Bălănescu, directorul Direcţiei a IV-a în portofoliul căreia se aflau relaţiile
cu Marea Britanie, şi Caius Franţescu, directorul Direcţiei de Protocol.
Notele informative adresate de Mircea Bălănescu şi Caius Franţescu lui
Simion Bughici reprezintă sursele majore inedite ale prezentei comunicări.
19 Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe din România (se va cita: AD
MAER), fond Anglia, Telegrame, cutia Anglia T.C. 1953, Dosar nr. 27 (Telegrame descifrate de
la Legaţia RPR din Londra) Telegrama descifrată nrs. 83070 şi 3056 din 6.04.1953 expediată de
Legaţia RPR din Londra pentru MAE, semnată Babuci 1373, f. 60.
20 Ibidem, Cutie Anglia 220-221, 1950-1954, Dosar Anglia-Rel.cu Rom., 1953-1954, Notă de
convorbire avută de C. Franţescu cu H.K. Matthews la 5 mai 1953, nepag.
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La recepție au existat dovezi ale destinderii, astfel Ilija Topalski,
însărcinatul cu afaceri ad-interim al Jugoslaviei, a considerat că la Comisia
Dunării s-au obținut rezultate satisfăcătoare ,,pentru ambele părţi”, adică țara sa
și celelalte țări comuniste – dovadă a independenţei ideologice a Jugoslaviei faţă
de lagărul comunist –, în urma conferințelor de la Orșova și Tekia, din perioada
15 aprilie-31 mai21. Reprezentantul iugoslav era nelămurit de motivul pentru care
noua conferință din 8 iunie fusese mutată de la Galați la București. Un motiv
plauzibil putea fi o altă dovadă a destinderii22.
Ministrul britanic la Bucureşti, William John Sullivan, i-a adus la cunoștință
lui Bălănescu că John Whitefield, secretar II cu merite deosebite, are activități
specifice Atașatului Comercial și a subliniat dorința sa de colabora cât mai eficient
cu Ministerul Comerțului Exterior.
Ministrul francez Renaud Sivan a mulțumit pentru sprijinul acordat de
M.A.E. ministrului francez din Albania, care urma să călătorească de la Tirana la
Constanța cu vaporul Transilvania și din țara noastră spre Franța.
Ministrul belgian Vogaelare a insistat pentru obținerea vizei de ieșire pentru
soția colegului său Schafers, căreia Republica Populară Română îi refuzase viza
deoarece o considera cetățeană romană. Vogaelare și-a dat cuvântul de onoare că
dacă se va obține aviz favorabil, va dispune rezolvarea tuturor solicitărilor M.A.E.
la Legația Belgiei. Ca atare, Vogaelare, vizibil impacientat, a anunțat intenția de a
solicita o audiență la M.A.E. cu privire la o chestiune urgentă; auzindu-l, Michael
Gelzer l-a calificat drept ,,l’enfant terrible du Corps Diplomatique”.
Soția însărcinatului cu Afaceri al Suediei ad-interim la Moscova și București,
Hammarskjold, s-a declarat impresionată de frumusețea țării noastre, de Parcul
Stalin și de reședința ministrului Suediei din București. Nu a uitat să elogieze
artiștii sovietici, în special opera și baletul.
Medicul chirurg Humphreys, unul din secretarii Legației Britanice, fiind
pasionat de artă a solicitat recomandări pentru diferite muzee, pe care să le viziteze
cu doamna Whitefield, de profesie pictor. Impunerea de către regimul comunist
a reducerii reciproce a numărului diplomaţilor în relaţie cu ţările capitaliste a
însemnat diminuarea numărului personalului Legaţiei Britanice la Bucureşti la
6-10 membri în perioada 1950-196123, astfel că reprezentanţii Albionului trebuiau
să realizeze şi sarcini de lucru diferite de pregătirea lor profesională.
21 Romulus Rusan (sub direcţia lui), România în timpul Războiului Rece. Scurtă cronologie a
evenimentelor, instituţiilor şi mentalităţilor (1945-1989), Bucureşti, Fundaţia Academia Civică,
2008, p. 42.
22 AD MAER, fond Anglia, Cutia 220-221 Anglia 1950-1954, Dosar 220-221 Anglia 19501953, Notă informativă din 3.06.1953 adresată de Mircea Bălănescu lui Simion Bughici (se va
cita: Notă informativă Bălănescu), f. 382.
23 Liviu Ţîrău, British Legation in Bucharest, 1948-1961, in Romanian and British historians
on the Contemporary History of Romania, Edited by George Cipăianu and Virgiliu Ţârău, Cluj
University Press, 2000, p. 114-115.
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Bălănescu a remarcat lipsa atenției acordate de ministrul britanic ministrului
american Harold Shantz, care preferase să invite la masa de protocol pe însărcinații
cu afaceri ai Suediei, Elveției și Israelului. Contrar opiniei diplomatului RPR,
considerăm opţiunea ministrului britanic drept o ceremonie informală de
prezentare în faţa membrilor reprezentativi ai Corpului Diplomatic a celor trei
însărcinaţi cu afaceri, şefi temporari de misiuni, şi o dovadă a încrederii avute
de marile democraţii în aceştia şi ţările lor. Menţionăm că în epocă RPR a fost
cea mai obedientă (faţă de Uniunea Sovietică) şi mai izolată ţară comunizată din
Europa.
Sullivan a mulțumit pentru participarea unor demnitari de rang înalt, precum
Bughici și Mujic, remarcând că nicio altă legație nu se bucurase de această
apreciere [probabil nicio altă legație capitalistă, n.n.]24.
H.K. Matthews, secretar I al Legației Britanice, menționase încântat că
la Ambasada Marii Britanii la Moscova se aștepta participarea lui Malenkov,
președintele Consiliului de Miniștri ai U.R.S.S., care acceptase invitația și aprecia
acest fapt drept dovada existenței destinderii în relațiile sovieto-britanice.
John Whitefield, secretar II cu activități de Atașat Comercial al Legației Marii
Britanii, s-a declarat un partizan convins al relațiilor comerciale dintre cele două
blocuri și a solicitat să fie fie prezentat celor care se ocupă cu relațiile comerciale
internaționale ale RPR. Deși doar de trei săptămâni la București, observase
separarea diplomaților răsăriteni de cei apuseni, fapt comunicat de acesta și
ambasadorului sovietic Lavrentiev, și considera că existau activități de colaborare
în interes comun între membrii Corpului Diplomatic la Varșovia, Praga și Sofia,
dar nu și la București. În acest sens, a întrebat dacă poate să invite la o ieșire în
oraș pe un funcționar al M.A.E. fără acordul ministerului, activitate curentă la
Praga și Varșovia. Răspunsul diplomatului R.P.R. a fost sec: această invitație
trebuie aprobată de M.A.E, care își rezervă dreptul de refuz!
Doamna Sohlberg, soţia însărcinatului cu afaceri ad-interim al Finlandei, şi-a
declarat nemulţumirea faţă de discriminarea promovată de magazinul Corpului
Diplomatic, care nu îi permite să achiziţioneze toate produsele expuse, în special
icre negre, pe când soţia lui Michael Gelzer, secretarul Legaţiei Elveţiei, este
întrebată dacă nu doreşte şi icre negre.
Ernst Poll, însărcinatul cu afaceri al reprezentanţei politice a Austriei, a abordat
o chestiune de drept diplomatic, declarându-se nemulţumit de folosirea termenului
,,audienţă” de M.A.E. atunci când un diplomat străin de rang înalt solicită să fie
primit la M.A.E., considerând că acest termen se aplică doar pentru preşedintele
Consiliului de Miniştri şi şeful statului, celelalte situaţii fiind ,,întrevedere”.
D.E. Mark, secretar II la Legaţia S.U.A., a solicitat, de această dată şi verbal,
ca M.A.E. să îi aprobe înscrierea în circulaţie a bicicletei. Conform dispoziţiei lui
24 AD MAER, fond Anglia, Cutie Anglia 220-221, 1950-1954, Dosar Anglia-Rel.cu Rom.,
1953-1954, Notă informativă adresată de Caius Franţescu lui Simion Bughici, nepag.
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Teodor Rudenco, locţiitor de ministru al Afacerilor Externe al R.P.R., trebuia să
se amâne în continuare acordarea unui răspuns în vederea înscrierii în circulaţie
a bicicletei.
Gösta Rönnhedh, secretar la Legaţia Suediei, a dorit ca M.A.E. să răspundă la
nota verbală a Legaţiei sale referitoare la motivul legal al imposibilităţii circulaţiei
cu număr internaţional al maşinii legaţiei, folosită în trecut de ministrul Sohlman
şi acum de Hammarskjold, deoarece la Moscova nu au existat probleme în acest
sens. M.A.E. a continuat să amâne acordarea unui răspuns notei verbale respective
şi a solicitat direcţiei circulaţiei din miliţia Bucureşti să oprească autoturismul şi
să aducă la cunoştinţă că trebuie să depună cerere pentru obţinerea de număr din
RPR.
În ultimele două cazuri, M.A.E. dovedea folosirea de diferite tertipuri pentru
a se limita mobilitatea diplomaţilor occidentali în vederea diminuării capacităţii
de informare. Menţionăm că o călătorie în afara Bucureştiului avea loc doar cu
acordul explicit al MA.E., motiv pentru care mulţi diplomaţi occidentali nu îl
solicitau (deoarece nu li se acorda deseori), astfel că preferau să călătorească cu
vehiculul fără solicitarea acordului, încălcând regulamentul M.A.E.
La sfârşit, ministrul Sullivan i-a mulţumit lui Mircea Bălănescu pentru
prezența ministrului Afacerilor Externe, Simion Bughici, și a vicepreședintelui
Prezidiului Marii Adunări Naționale, T. Mujic, rugând să i se transmită acestea și
lui Petru Groza, preşedintele Prezidiului Marii Adunări Naționale25.
La 23 iunie, Churchill a suferit un atac cerebral, însă s-a recuperat în mod
miraculos26.
În iulie 1953, miniştrii Afacerilor Externe a celor trei puteri occidentale,
Dulles, lordul Salisbury şi Bidault, au propus Uniunii Sovietice participarea
la o conferinţă, unde să se abordeze problema alegerilor libere în Germania, a
constituirii unui guvern german unic şi a tratatului de pace. După schimbul mai
multor note diplomatice, cele patru mari puteri s-au întrunit la Berlin în ianuariefebruarie 1954, însă conferinţa s-a soldat cu un eşec total27.
Dintre occidentali, cei mai vehemenţi opozanţi ai negocierilor cu sovieticii s-au
dovedit a fi cancelarul vest-german Konrad Adenauer şi secretarul de stat american
John Foster Dulles28.
Recepţia s-a desfăşurat într-o atmosferă degajată pentru prima dată la Bucureşti,
după mai mulţi ani. Evenimentul a prilejuit diplomaţilor occidentali încă un prilej
de a-şi afirma nemulţumirilor referitoare la restricţiile de călătorie, fapt demonstrate
indirect de documente ale Republicii Populare Române, păstrate la Arhivele
Diplomatice ale M.A.E. de la Bucureşti.
25 Ibidem, Notă informativă Bălănescu, nepag.
26 Daniel C. Williamson, Churchill, Eisenhower, and Anglo-American Relations 1953-1955,
Lexington Books, Lanham, 2007, p. 23.
27 J.B. Duroselle, A. Kaspi, op. cit., p. 95.
28 C. Păiuşan-Nuică, op. cit., p. 68.
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Emigrări și imigrări – Oltenii în Banat
Marius Florin Matei
Teritoriul geografic situat în sud-vestul României, cuprinde două entități
puternic particularizate pe spațiul actual al județelor Timiș și Caraș-Severin (în
întregime) și județele Arad și Mehedinți (parțial). Pe de altă parte, granițele statale
actuale nu constituie limite ferme (nici istoric, nici geografic), ci sunt efectul
evenimentelor din ultimele secole, spațiile respective prelungindu-se spre vest și
sud-vest în Serbia și Ungaria de astăzi. În aceeași măsură pot fi surprinse pulsații
ale limitelor diferitelor entități statale sau zonale datorate istoriei dinamice
a spațiului respectiv, în intervalul îndelungat al tranziției dintre evul mediu și
perioada modernă.
Banatul a fost întotdeauna o regiune aflată la intretăierea imperiilor,
drumurilor de la nord la sud, de la est la vestul Europei, unde numeroase curente
culturale s-au întâlnit. Zona Banatului istoric a avut o mare însemnătate politică
și culturală de-a lungul timpului, diferitele culturi ce au ajuns aici în diferite
epoci, dând naștere unui amalgam unic în felul său.
Corelând datele istorice cu cele de factură antropologică, rezultă că
vechimea locuirii este îndelungată, există elemente de continuitate, o cronologie
foarte dinamică a așezării diferitelor etnii, precum și a numeroase comunități
românești din alte zone.
Datorită influențelor apărute în evoluția regiunii de-a lungul veacurilor,
toată dezvoltarea economică, socială, culturală, trebuie studiată alături și în
comparație cu cea a vecinilor regiunii. Deși luată ca sumă totală, ea reprezintă la
noi o înflorire și este de o bogăție-varietate fără analogie cu cele mai multe din
neamurile care ne înconjoară, nu va putea fi percepută dacă o considerăm în chip
izolat.
În acest context, Banatul se definește ca o zonă de indentitate istorică,
socială, culturală, artistică, lingvistică și demografică, confirmată prin
cunoașterea concretă și conceptualizarea alterității etnice a zonelor limitrofe de
altă naționalitate, referindu-ne aici la Serbia și Ungaria dar și a enclavelor etnice
din Banat.1
Unitatea etnologică se identifică cu specificul etnic, echivalent oarecum
cu configurația culturală sau cumulul de sensuri: rețea – model – ansamblu –
coerent, din etnologia franceză, apropiate formal de pattern-ul antropologiei
culturale nord-americane.2 Specificul etnic implică și noțiunea de stil, rezultantă
a unui proces îndelungat de cristalizări și distilări ale comunității umane.
Depășind perioadele preistorice, antice și medievale, într-un context
complicat și puțin controlat documentar, despre civilizația regiunii bănățene, cele
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mai importante surse de informare rămân descoperirile arheologice, precum și
unele relatări din operele lui Nicolaus Olahus, Giovan Andreea Gromo sau Filipo
Pigafeta.
În grupuri mai mici sau mai mari, oamenii se deplasează dintr-un loc în
altul, atrași de condiții mai bune de trai. În trecut, lucrul acesta însemna pământ.
Spre sfârșitul stăpânirii turcești în Banat, pământul se distribuia tuturor celor ce
vroiau să-l lucreze (cu drept de proprietate), ceea ce era în măsură să-i atragă pe
țărani în satele de câmpie.
Valurile de colonizări care s-au abătut peste Banatul răscolit de războaie,
organizează și grupează locuitorii în paradigmă administrativă impusă din exterior.
Administrația a hotărât și a ordonat teritoriul și nu invers. Tropica răsturnată se
datorează contextului în care Banatul, prin cele trei valuri de coloniști centraleuropeni, prin migrările sârbilor și prin mișcările de români din Ardeal către
Banat, s-au ordonat, organizat și grupat din exterior. Banatul este un teritoriu
„construit” de administrația austriacă, sensibilă la ideile Enciclopediilor franceze
și Iluminismului german nuanțat ecomomic.3
Putem considera că migrarea unor grupuri de populație a fost determinată
de mai mulți factori: politici - prin dezafectarea satelor la colonizare; naționali prin gruparea din considerente etnice și confesionale; sociali - emigranți plecați
din cauza calamităților naturale: inundații, boli, incendii; emigranți economici.
Emigranții din alte ținuturi românești sunt fie economici, fie sezonieri (la
strânsul recoltei, exploatări forestiere), care prin căsătorie s-au stabilit în Banat.
Emigranții economici veniți și stabiliți aici prin transhumanță din Mărginimea
Sibiului și Hațeg, economici și sociali din Moldova și Crișana; emigranți
economici, politici și sociali din Oltenia; emigranți economici și administrativi
împroprietăriți la sud de Mureș pentru servicii grănicerești pe frontiera TisaMureș; emigranți politici după Răscoala lui Horea din Ardeal.4
Mișcările de mare amplitudine, imigrările în Banat din Oltenia și
Transilvania, au dat naștere, în istoriografia maghiară, acelei teorii care trebuia
să justifice superioritatea numerică a românilor din Banat prin acest fenomen.
Punctul de vedere critic, obiectiv față de această teorie a fost formulat de
istoricul D. Prodan în următorii termeni: „N-avem de gând să negăm o imigrație
românească în Banat. După alungarea turcilor, Banatul, cu pământul său fertil,
cu șesurile sale întinse, pustii în bună parte, constituia desigur o atracție și pentru
români, și-apoi aici ispita cea mare pentru ei trebuia să fie regimul deosebit al
pământului, lipsa proprietăților feudale și deci sarcinile incomparabil mai reduse
decât în iobăgia din ținuturile învecinate. O cercetare sistematică nu s-a făcut
încă, date ce pot cita multe și o asemenea imigrație n-ar fi decât un proces ușor de
înțeles. Această imigrație însă:
a. N-a fost de proporții să producă vreo schimbare mai adâncă în compunerea
populației românești băștinașe, care a impus noilor veniți particularitățile
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sale etnice.
b. Nu vine numai dinspre Principate, ci cel puțin în aceiași măsură dinspre
Transilvania de unde țăranii fugeau de iobăgie.”5
La sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea vor fi
mai multe valuri de emigranți veniți din Oltenia. Primele așezate au fost familii
răzlețe, venite prin anii 1641-1646. Fiind o zonă de colonizare, a funcționat
endogamia zonală, etnică, economică și confesională.
Nicolae Tincu Velia apreciază chiar și numărul imigranților ca fiind de 13.000,
aceștia venind din Oltenia între 1641-1646, din cauza vremurilor grele. Ei au
lucrat aici ca tăietori de lemne, cărăuși, cărbunari și chiar mineri. O parte din cei
veniți s-au așezat și pe teritoriul actuatului sat Sasca Română, pe malul râului
Nera, unde condițiile de viață erau prielnice, iar minele și pădurile se găseau în
apropiere. În conscripția făcută de venețianul Luigi Marsigli în 1690, satul apare
cu 28 de case locuite de valahi, aceasta fiind probabil prima așezare înființată de
olteni în Banat.
Bufean, denumire dată oltenilor care s-au așezat în sudul Banatului, provine
de la termenul germanic buch - carte, pașaport, necesar pentru trecerea graniței,
iar de la buch, prin pronunțare, se ajunge la bufean - posesorul unei cărți de liberă
trecere.
Cel de-al doilea val, cel al bufenilor, reprezintă un grup de imigranți economici
și sociali, veniți în Banat să scape de sărăcie. S-au stabilit în zona direcției
montanistice bănățene, unde administrația austriacă a început exploatarea minieră
și prelucrarea minereurilor feroase. Noile exploatări necesitau un număr mare de
oameni, aceștia fiind așezați într-o zonă înaltă, neprielnică și săracă: Știnăpari
(1755) și Cărbunari; 1785 – Straja, Satu Nou și Sânmihai. La început, aceștia
făceau mangal, pe care îl vindeau, apoi au fost angajați la minele și topitoriile
din zonă. Alții, veniți din județele Gorj și Mehedinți, s-au așezat lângă noile
centre miniere: Oravița, Dognecea, Moldova, Sasca și Anina și au format noi
localități: Moldova Veche – Moldova Nouă; Sasca Română – Sasca Montană,
Bocșa Română – Bocșa Montană, etc.
Despre bufeni, Nicolae Iorga afirma la rândul său: „Schimbul de populație
între județ și județ, între Banatul regelui străin și Banatul Domnului românesc,
a fost totdeauna foarte viu. Partea de sus a Gorjului mai ales e plină de locuitori
cari s’au coborît din valea de sus a Jiului, dar în Mehedinți trăiesc atîția bănățeni
de naștere, veniți de la «unguri»; în schimb o întreagă parte din populația
Banatului e alcătuită din acei olteni ai secolului al XVIII-lea, cari, de altfel, au
trimes prisosul unei lumi țerănești năcăjite, pe valea Timocului, pănă adînc în
Balcani. De pe la 1740 ei s’au așezat, în număr de «vre-o 15.000 de familii»
în privilegiatele regiuni de colonisare ale Coroanei habsburgice. Și unul care-i
cunoaște, d. Damian Izverniceanu, spunea la 1911, că «au întemeiat sate, care,
astăzi, prin frumuseță, buna rînduială și curățenie, au întrecut satele locuitorilor
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băștinași, pe care bufanii» - căci așa li se zice – «i-au poreclit frătuți». Vestitele
coruri bănățene sînt ale lor mai ales, ale bufanilor, cari au cele mai frumoase
doine, cum au și case mai ospitaliere decît ale oricării alte categorii de populație
în provincie.”
În decursul secolului al XVIII-lea și în Banatul de câmpie au loc mai multe
valuri de colonizări. La Bucovăț, în 1723, se stabilesc mai multe familii din
Oltenia, iar în anul 1734 este întemeiată localitatea Comloșul Mare, cu familii
venite din zona Craiovei, Slatinei și Polovracilor. O parte din ei se reîntorc în
Oltenia din cauza opresiunii habsburgice. La Boldur, în anul 1739, existau două
grupuri de români neaoși de munteni și bufeni veniți din Oltenia. Următorul val
vine între anii 1810-1812 din localitățile: Vârciorova, Ilovița, Baia, Mănăstirea,
Șcheiul Cladovei, Izvor, Cireșu, Vladimirești, etc.
În Banat, datorită condițiilor socio-politice, numele are următoarele
semnificații: marcă de indentitate etnică, confesională, semn al apartenenței la o
familie și, uneori, porecla prin individualizare. Ceea ce este mai important este
faptul că, prin nume, locuitorii se cunosc și se identifică.
Numele de familie al bufenilor amintește de satele lor de baștină: Băieș –
Baia de Aramă; Băleanu – Băleni; Bobașcu – Bobești; Gropșineanu – Gropșeni;
Tismănaru – Tismana; Stroia – Stroiești; Izverniceanu – Izverna; etc.
Dacă la început scopul bufenilor, dezrădăcinați din pământul strămoșesc,
răspândiți prin Banat în diferite localități, într-un mediu social, istoric, geografic
nou, era de a se constitui în enclave separate, în timp, se vor integra vieții autohtone
și își vor aduce o contribuție însemnată la exploatarea zăcămintelor miniere.
În vecinătatea nemților, bufenii vor prinde, prin avantajele progresului,
gustul traiului bun. Își trimit copiii la școală și meserii, pentru ca aceștia să își
poată asigura cu mai multă ușurință o calitate a vieții la un standard mai ridicat.
Astfel, nu este deloc întâmplător faptul că, din rândul lor, se vor ridica oameni
de seamă: Mihai Gropșianu, Paul Iorgovici, Corneliu Diacovici, Gheorghe
Crăiniceanul, Damian Izverniceanu, etc.
Migrarea oltenilor spre Banat, în limbaj etnologic, poate fi construită
din trei trepte: impact, acomodare, comunicare sau eveniment - interferență convergență. Treptele sunt dispuse ierarhic și nu la același nivel. Ele se definesc
în timp prin exercițiu, prin deprindere și capacitatea de acumulare valorică a
informațiilor.
Treptat, valențele sociale, etice și estetice vor determina o convergență
spre unitatea bănățeană, într-un sens univoc. Lanțul muntos al Carpaților nu a
fost niciodată un zid impenetrabil pentru influențe. Schimburile de populație,
comerțul, meșteșugurile au permis întotdeauna o dinamică a interferențelor.
Banatul este o regiune care mereu a fost exploatată de către migratori din diferite
părți, atât ale României cât și ale Europei, reușind, în concluzie, să aibă o cultură
populară nealterată, bine definită, și tocmai prin această bogăție a fenomenelor
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etnografice, a devenit o regiune a cărei caracteristică definitorie este unitatea în
diversitate.
Note:
1 Lidia Gaga, Norme sociale și atitudini individuale în obiceiurile de familie din Banat, Editura
Mirton, Timișoara, 2003, p. 15
2 Tancred Bănățeanul, Prolegomene la o teorie a esteticii artei populare, Editura Minerva,
București, 1985, p. 157
3 Lidia Gaga, op. cit., p. 14
4 Ibidem, p. 30
5 Simion Dănilă, Mișcări de populație în Banat, în „Analele Banatului”, Timișoara, 1984, p. 74
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Etnologul Tiberiu Graur
- In Memoriam (28 ianuarie 1936 – 13 decembrie 2014)
Simona Munteanu
În 13 decembrie 2014, cu puţin înaintea aniversării zilei de naştere,
Tiberiu Graur, distins şi strălucit antropolog, cercetător şi etnolog a fost chemat
la întâlnirea cu eternitatea ! La sfârşit de ianuarie 2015 ar fi împlinit 79 de ani,
dar Timpul, cel care dă sens vieţii noastre, nu a mai
avut răbdare. Acel moment pentru noi, cei care l-am
cunoscut şi apreciat nu a însemnat un sfârşit, ci un nou
început, o altfel de „viaţă” într-o altă dimensiune.
Este greu să vorbeşti, în câteva rânduri,
despre personalitatea unui OM, care s-a identificat
de-a lungul vieţii cu Muzeul, iar gândurile pe
care le aştern aş vrea să cuprindă cât mai mult din
personalitatea celui care a fost Directorul Muzeului
Etnografic al Transilvaniei timp de peste 20 de ani
(1980 – 2001).
Eminentul cercetător etnolog, Tiberiu
Graur, a slujit cu devotament cultura spirituală şi
materială a poporului român şi nu numai, abordând aproape toate temele majore
ale istoriei civilizaţiei româneşti, studiindu-le şi interpretându-le prin metoda
interdisciplinarităţii. Amprenta ştiinţifică şi pasiunea pentru cercetare au fost
transmise discipolilor şi colaboratorilor. A elaborat baza teoretică şi metodologică
a multor cercetări de teren din marile ţinuturi carpatice, de la unitatea şi
continuitatea culturală carpato-danubiano-pontică, până la ocupaţiile tradiţionale,
obiceiuri, meşteşuguri, port popular, toate fiind studiate şi interpretate cu ajutorul
cercetării interdisciplinare.
Tiberiu Graur a preţuit viaţa cu tot ceea ce a avut bun sau rău, ştiind să se
bucure de lucrurile simple, care i-au adus nenumărate împliniri. În calitatea sa de
cercetător al culturii materiale şi spirituale a poporului român a fost preocupat de
întrebarea fundamentală „ce este moartea ?”, având răspunsuri de la „înţelepţii”
neamului, acei păstrători ai Credinţei, care ştiau că moartea însoţeşte individul
toată viaţa, iar omul, fiind conştient de sfârşitul inevitabil, îşi pune întrebări
asupra sensului vieţii. Chiar dacă nu acceptă momentul în care gândirea dispare,
Credinţa îi dă posibilitatea de a „fiinţa” în continuare. Îmi vin în minte cuvintele
marelui nostru filozof, Constantin Noica, care afirma că „sensul vieţii este să-ţi
pui problema sensului vieţii”. Tiberiu Graur a fost unul dintre puţinii care s-a
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gândit la acest „sens al vieţii”, trăind activ, fără a pune limite condiţiei umane.
Şi-a pus şi a căutat tot timpul răspunsuri la întrebările „valorilor lumeşti”, care
aveau darul de a îngrădi atât de mult mintea „iscoditoare” a omului de ştiinţă,
într-o societate atât de limitată!
Tiberiu Graur şi-a început activitatea în domeniul etnografiei, ca cercetător,
în cadrul Academiei Române încă din anul 1968, perioadă care s-a concretizat
cu sute de zile de teren în Maramureş, Ţara Oaşului, Ţara Bârsei, Mocănimea
Munţilor Apuseni, Bihor, Bistriţa – Năsăud, sau în zonele de contact de dincolo
de munţi.
În anul 1975 se transferă, alături de alţi cercetători, la Muzeul Etnografic
al Transilvaniei, iar în anul 1980 i se încredinţează conducerea muzeului. De-a
lungul zecilor de ani, în calitate de director al unei instituţii culturale, a traversat
perioade dramatice în care era preocupat de realizarea autofinanţării instituţiei,
dar şi de soarta personalului din subordine. Chiar dacă problemele cotidiene îl
apăsau, Tiberiu Graur era convins că totul este opera alternanţei, totul apare şi
dispare, se naşte şi moare. Avea înţelepciunea să recunoască că succesul şi eşecul
se împletesc, fiecare are timpul său, fiind inutil să le forţăm sau să le evităm,
fiindcă ele fac parte din viaţa noastră.
De-a lungul anilor Tiberiu Graur a susţinut sute de comunicări ştiinţifice
în cadrul simpozioanelor şi conferinţelor naţionale şi internaţionale din Europa,
America de Nord sau Asia. A publicat în Anuarele muzeelor din Cluj–Napoca,
Oradea, Braşov, în volumele Academiei Române, Filiala Cluj, subcomisia de
Antropologie şi Etnologie, unde era şi secretar ştiinţific, sau subcomisia Om –
Biosferă, sub redacţia academicianului Emil Pop.
Amintim, de asemenea, conferinţele susţinute în cadrul unor Universităţi
de prestigiu din America de Nord (Iowa State University, Amerst, New York,
Washington) precum şi cele susţinute la Kyoto University (Japonia), Kecskemet
(Ungaria), Praga (Cehia), Dresda (Germania), Belfast (Irlanda) şi lista ar putea
continua.
A fost membru al Asociaţiei Europene a Muzeelor în Aer Liber şi expert
pe lângă Consiliul Europei pentru proiectul „Democraţie, drepturile omului şi
ale minorităţilor – aspecte educative şi culturale”. A deţinut funcţia de preşedinte
al Asociaţiei Muzeelor în Aer Liber şi de asemenea, a fost membru al Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor din cadrul Ministerului Culturii.
Ca şi director al Muzeului Etnografic al Transilvaniei a organizat numeroase
expoziţii în ţară şi străinătate; amintim doar de cele organizate în anii ’80 în
Statele Unite ale Americii (Michigan), cele din Franţa (Paris, Saumur, Reims), în
cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, precum
şi în Italia (Roma, Veneţia, Torino), în anii ’90. A organizat, de asemenea, în
anul 1984 la Biblioteca Academiei Romane, Filiala Cluj-Napoca Simpozionul
Româno – American, cu participarea unor antropologi şi etnologi de prestigiu din
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Statele Unite ale Americii. În perioada 23 iunie - 4 iulie 1999 a făcut parte din
delegaţia română care a participat la cea de-a 33-a ediţie a Festivalului Anual de
Tradiţii Populare, organizat de Institutul Smithsonian, la Washington, D.C.
În anii ’70 – ’80 a susţinut o serie de conferinţe în cadrul Universităţii
Populare , de pe lângă Casa Municipală de Cultură a municipiului Cluj-Napoca,
abordând aspecte importante ale culturii populare.
A predat la Academia de Arte Vizuale „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca,
între anii 1978-1979, cursul de Artă Tradiţională, iar la Universitatea „Avram
Iancu” a susţinut, între anii 1991-1993, cursul de Introducere în antropologie.
În cadrul Centrului de Pregătire profesională în cultură, în calitate de lector, a
predat cursul de „Iniţiere în etnografie, artă populară şi semiotică”.
Pentru întreaga activitate închinată culturii populare, materiale şi
spirituale, în anul 2004, Preşedintele României, Ion Iliescu, şi Ministerul Culturii,
prin ministrul Răzvan Theodorescu, i-a conferit „Meritul cultural, Clasa I, pentru
răspândirea culturii române în lume”.
Cu gândirea sa pozitivă şi printr-un discurs competent şi elegant, ce captiva
din prima clipă auditoriul, Tiberiu Graur a rămas în conştiinţa vechilor etnologi,
etnografi şi folclorişti „legenda” care va străbate timpul, rămânând veşnic printre
cei „vremelnici”.
Sit tibi terra levis !
Publicaţii
- Oaş, oşan, oşenie, în Napoca Universitară, nr. 2, 1977, Cluj-Napoca.
- Das sybol des tores, în Karpatenrundschau, 5 septembrie ,1969, Braşov.
- Despre funcţia originară a dansului popular, în Vatra, nr. 5, august, 1971.
- Dialectica procesului ritual al nunţii tradiţionale româneşti, în Vatra, nr. 6,
septembrie, 1971.
- Semnificaţiile podoabelor de nuntă pe Valea Crişului Negru, în vol. Centenar
Muzeal orădean, 1872-1972, Oradea, 1972.
- Ocupaţii secundare, în volumul Ţara Bârsei, Editura Academiei, nunţii
tradiţionale româneşti Bucureşti, 1972.
- Etnologie, etnografie, folclor, în Biharea, Oradea, 1973.
- Funcţia ritului în practicile medicale populare, în Probleme de etnologie
medicală, Academia R.S.R., subcomisia de Antropologie şi Etnologie, Filiala
Cluj, 1974.
- Relaţia om-natură în arhaicul românesc, în vol. Ecosistemele naturale şi evoluţia
lor în raport cu impactul uman, Academia R.S.R., filiala Cluj, subcomisia OmBiosferă, sub redacţia academicianului Emil Pop, 1977.
- Piedici rituale în structura şi funcţia ceremonialăului de nuntă tradiţional, în

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

328
Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1976.
- Sistematica culturii populare, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei,
Cluj-Napoca, 1977.
- Schimbări structurale şi funcţionale în sistemul obiceiurilor de familie, în
Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1978.
- Personalitatea şi schimbarea culturii populare, în Anuaul Muzeului Etnografic
al Transilvaniei, Ed. Mediamira, Cluj-Napoca, 1997.
- Schimbarea, ordinea şi dezordinea în cultura tradiţională – starea de prag,
transienţă între două rânduieli, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei,
Cluj-Napoca, Ed. Mediamira,1999.
- La culture traditionelle, în vol. L’Europe aujourd’hui – La Roumanie, Edition
Artis – Historia, Bruxelles, 1983.
-The Ethnographic Museum of Transylvania in a Century of Change, în
Transylvanian Review, vol V, nr.1, 1996.
Texte pentru cataloagele :
- Cojoace săseşti în colecţia Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Ed. Mediamira,
Cluj-Napoca, 1998.
- Mascheri popolari romene, Veneţia, 1994.
- Icones sur verre de Transylvanie, Paris, 1993.
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Cornel Irimie în contextul dezvoltării învăţământului etnologic
sibian în a doua jumătate a secolului al XX-lea
Lucian Robu

Cuvinte cheie: Muzeul Tehnicii Populare, Muzeul Brukenthal, etnologie,
patrimoniu, Dimitrie Gusti, artă populară, instalaţii preindustriale;
Abstract: The following study describes the main intellectual coordinates to
academic and research specific activities of dr. Cornel Irimie. His field researches
interknit themselves with academic activity. As guest professor to Heilderberg
University (Germany), Irimie presented the aspects of Romanian traditional art
to foreign students and specialists during his courses. In the same measure our
article reveals the specificity and methods of his holistic research, regarding the
traditional and spiritual culture wich defines South Transylvannia.
Succinte aspecte biografice ce definesc personalitatea academică a etnologului
sibian
Cornel Irimie s-a născut în anul 1919 la Sibiu dar, familia sa îşi avea
rădăcinile în satul Movile acolo unde, între anii 1927-1930, a urmat cursurile şcolii
primare. Între 1930 şi 1937 a urmat Liceul „Principele Nicolae” din Sighişoara, iar
studii universitare şi le-a desăvârşit la Bucureşti, între anii 1937-1941 (în cadrul
Facultăţii de Litere şi Filozofie, specialitatea Sociologie Rurală şi Etnografie)
formându-se într-un mediu academic dominat de personalităţi precum: Dimitrie
Gusti, Traian Herseni, Henri Stahl, Anton Golopenţia, Mircea Vulcănescu.
Tocmai interacţiunea şi asimilările intelectuale au determinat efectuarea de
studii ca, bursier, pentru doctoratul în sociologie la Jena, în Germania, între anii
1941-1943 (trimis de profesorul şi academicianul Dimitrie Gusti, cu sprijinul şi
recomandarea lui Traian Herseni1). Doctoratul obţinut cu calificativul „Magna
cum laude”, în iunie 1948 are ca titlu de teză, Relaţiile sociale intersăteşti din
Ţara Oltului, conducătorul ştiinţific fiind Dimitrie Gusti. Va deveni asistent şi
cercetător ştiinţific între anii 1938-1940, la „Institutul de Cercetări Sociale al
României” condus de acelaşi Dimitrie Gusti.
1 Arhiva Ştiinţifică a Muzeului ASTRA redă note de corespondenţă a lui Cornel Irimie, cu
magistrul său Traian Herseni, corelată atât cu dezbaterea legată structura tematică a Muzeului
Tehnicii Populare, cât şi cu elaborarea volumului Mărginenii Sibiului (n. ed.).

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

330
În acelaşi timp a fost conferenţiar universitar, colaborator extern, la
Facultatea de Istorie şi Filologie Sibiu a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca,
pentru Disciplinele Etnografie şi Muzeologie, în semestrele anilor universitari,
1969-1973. A fost profesor universitar invitat al Universităţii din Heidelberg în
semestrul de vară al anului 1973. Prestigiul profesional şi dimensiunea complexă a
operei sale l-au propulsat pe Cornel Irimie, în postura de membru al unor importante
instituţii cultural-academice, cum ar fi: membru component al Comisiei pentru
Atlasul Etnografic al României, al Comisiei de Ştiinţe Antropologice şi Etnologice
al Academiei Republicii Socialiste România; al Comisiei de Direcţie al Asociaţiei
europene a muzeelor etnografice în aer liber de pe lângă I.C.O.M.; membru în
colegiile de redacţie ale revistei „Forschungen zur Volks- und Landeskunde”,
al revistei „Transilvania” din Sibiu, şi al „Buletinului Monumentelor Istorice”
etc. Diseminarea rezultatelor cercetărilor sale s-a materializat prin participat la
numeroase sesiuni ştiinţifice, simpozioane şi consfătuiri de specialitate pe plan
naţional precum şi în străinătate (Belgrad, Sofia, Moscova, Copenhaga, Bonn).
O componentă definitorie şi recognoscibilă a activităţii publicistice a lui Cornel
Irimie se caracterizează printr-o intensă activitatea în presa culturală, dezvoltând
o corespondenţă consistentă cu cele mai importante reviste de istorie şi cultură,
între anii 1960-1980.
A îmbinat permanent activitatea de cercetare ştiinţifică de teroretizare
cu munca de valorificare în cadrul procesului de învăţământ, pentru educaţia
publicului prin intermediul valorilor muzeale prin publicaţii, prelegeri şi
conferinţe, expoziţii tematice itinerante în numeroase ţări din Europa, militând
între altele pentru anchete etno-psiho-sociologice şi pentru o pedagogie muzeală
modernă. A publicat peste 250 studii şi articole de specialitate, între care 10 lucrări
în volume proprii, îndeosebi în legătură cu meşteşugurile şi industriile ţărăneşti la
români, arta populară cu privire specială la portul popular, ceramică, icoanele pe
sticlă etc. A colaborat şi a elaborat capitole principale în tratatul Arta Populară
Românească, editat de Academia Republicii Socialiste România, precum şi în
monografiile despre Arta populară în Valea Jiului, Arta populară în Ţara Bârsei
şi Mărginenii Sibiului.
Ca referent de specialitate pentru problemele vieţii rurale în Ministerul
Artelor şi în Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă (1945-1951), Cornel Irimie
a putut realiza o evaluarea consistentă, din punct de vedere socio-etnografic a
tuturor resurselor materiale (în sensul de instalaţii şi componente de tehnică
tradiţională) pe care, ulterior le va ilustra în cadrul Muzeului Tehnicii Populare.
Totodată, comunităţile tradiţionale, al căror potenţialul Cornel Irimie reuşise să îl
aprecieze foarte bine vor constitui obiectul campaniilor de cercetare ale echipelor
interdisciplinare, din anii ’50-’60.
Volumul de documente subliniază, cu temeinice rezultate academice,
modul în care Cornel Irimie a marcat cercetarea etnografică de teren în intervalul
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1956-1980. De asemenea, sunt foarte vizibile priorităţile de cercetare şi de
metodologie, în efortul complex de fundamentare a unui Muzeu al Tehnicii
Populare.
În anul 1953 se mută la Sibiu, la Muzeul Brukenthal, unde este angajat
pe post de asistent ştiinţific, apoi de cercetător (din anul 1955), şef de secţie
(din anul 1956), director adjunct ştiinţific (din 1967), director coordonator (din
anul 1969) al Muzeului Brukenthal Sibiu, iniţiind cercetări ştiinţifice complexe
etno-sociologice şi de artă populară, finalizate prin numeroase publicaţii şi
materializate odată cu organizarea Muzeului Tehnicii Populare din Dumbrava
Sibiului, muzeu cu caracter etnografico-sociologic de importanţă naţională. În
paralel şi-a desfăşurat activitatea din postura de colaborator al Institutului de
Istoria Artei, cercetător ştiinţific principal şi şef de sector la Centrul de Ştiinţe
Sociale-Sibiu al Academiei R.S. România între anii 1956-19682.
Dezvoltarea mediului universitar şi afirmarea preocupărilor pentru
învăţământul etnologic şi sociologic la Sibiu trebuie analizată într-un context mai
larg reprezentat de revenirea la valorile consacrate ale Sociologiei şi Etnologiei
reintroduse în circuitul învăţământului superior, în deceniul şapte al secolului al
XX-lea, odată cu liberalizarea culturală survenită în plan societăţii Româneşti,
după anul 1960. Procesul general de destindere a culminat cu reinstituţionalizarea
Sociologiei, ca urmare a sprijinului unei personalităţi influente, Miron
Constantinescu, şi el membru al echipelor monografice coordonate de Gusti.
Alături de acesta au fost reintegrate în circuitul academic personalităţi precum:
Traian Herseni, Vasile Caramelea3 sau Henri Stahl. Sub tutela cadrului ideologic,
foştii sociologi ai şcolii interbelice continuă să elaboreze teze clasice, în
backgroundul cercetărilor de tip antropologic complex4.
În anii ’50 şi la începutul anilor ’60 folcloriştii şi etnografii şi-au îndreptat
atenţia spre activitatea de culegere şi tezaurizare, aşteptând timpuri propice pentru
valorificarea cercetărilor. La 19 mai 1950, în Sibiu, ia fiinţă Filiala Societăţii de
Ştiinţe Istorice şi Filologice unde, printre principalele obiective-program întâlnim
şi „antrenarea cadrelor didactice, a specialiştilor şi amatorilor, la realizarea unor
studii şi cercetări pe linie de istorie, filologie şi folclor”5. Erau primele forme de
2Actualmente Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, al Academiei Române (n. ed.).
3 Este creatorul modelului paradigmatic antropologic-social si cultural experimentat in cadrul
celor doua staţii pilot Berevoeşti si Câmpulung, al căror fondator a fost, staţii de referinţă in
domeniul antropologiei care au funcţionat în perioada 1957-1989. Cercetările multidisciplinare
efectuate in colaborare cu antropologi si sociologi romani şi străini, cât si cu ocazia taberelor
anuale studenţeşti, au fost punctul de plecare in elaborarea sistemului teoretic al primei scoli
româneşti de antropologie socială şi culturală, şcoala recunoscută şi apreciată pe plan naţional şi
internaţional.
4 Maria Larionescu, Istoria sociologiei româneşti, Bucureşti, 2007, passim.
5 Ilie Moise, Sibiu - repere etnologice, Sibiu, Honterus, 2004, passim.
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investigare a patrimoniului material şi imaterial organizate, oarecum, metodic şi
programatic.
În cadrul Filialei Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice funcţiona
un „colectiv pentru folclor şi arte populare” alcătuit din profesori şi cercetători
(români şi saşi), care şi-au propus, printre altele, „să scoată la iveală ceea ce este
tipic şi caracteristic în creaţiile artistice din jurul Sibiului şi să pună la îndemână
celor ce se ocupă cu valorificarea creaţiilor populare (...) materiale noi şi variate.
Culegerea a început în grupul de sate Boiţa-Tălmaciu-Porceşti-Râul Sadului
şi s-a desfăşurat, îndeobşte, în timpul zilelor de sărbătoare. Paralel cu aceasta,
sub îndrumarea şi controlul tehnic al unor specialişti, s-a trecut la culegerea de
materiale folclorice şi etnografice în fiecare localitate „ de cele mai vrednice
cadre didactice”. conducătorul acestui colectiv, autorul informării citate, ridica
problema unei „metode de lucru” cât mai juste, unică pentru toţi cercetătorii.
Solicită crearea de urgenţă a unor „subcomisii de probleme” care să instruiască
toţi colaboratorii locali şi totodată să „prelucreze rezultatele” şi mai ales “ să
formeze o arhivă sistematică cu material just transcris”. „Pornind la acest drum
– încheie Cornel Irimie - cei ce vor colabora la culegerea materialului despre
creaţiile populare împlinesc o frumoasă datorie patriotică”6.
În acest context ia fiinţă, la 24 iunie 1954, Cercul Permanent de Studii
şi Cercetări Folclorice, organizat pe sectoare: folclor muzical; folclor literar;
obiceiuri; jocuri de copii şi dansuri populare; etnografie şi artă populară şi colective
de probleme, având un număr de 22 de cercetători şi numeroşi colaboratori din
cele 60 de localităţi rurale. Ziarul „România Liberă”, din februarie 1955 îşi
informează cititorii că la Sibiu a luat fiinţă primul cerc permanent de studii şi
cercetări folclorice. Pentru a putea asigura o investigare conformă unei metodă
ştiinţifică de lucru, s-au organizat două echipe volante de teren, în fiecare sat
constituindu-se „colective de colaboratori permanenţi”7.
La numai câteva zile de la încheierea cursurilor anului şcolar 1953/1954,
conducerea Cercului Permanent....organizează, în cursul lunii iulie, primele
instructaje ale colaboratorilor locali pe centre de comune: Sibiu, Ocna, Avrig,
Tălmaciu, Roşia, Sălişte8.
În 21 noiembrie 1954 Cercul Permanent de Studii şi Cercetări Folclorice
organizează, cu sprijinul Institutului de Folclor de la Bucureşti, consfătuirea
cercetătorilor de folclor din oraşul şi raionul Sibiu, la care au participat numeroşi
delegaţi din capitală şi corespondenţi din peste 70 de localităţi. Impresionat de
mploarea acţiunilor de cercetare, Mihai Pop promite participanţilor înfiinţarea, la
Sibiu, a unei filiale „care să analizeze şi să valorifice creaţia populară din sudul
Transilvaniei urmărind în acelaşi timp şi probleme de folclor săsesc”.
6 Ibidem, p. 54.
7 Ibidem, p. 56.
8 Ibidem.
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Emulaţia întreţinută de mentorii Cercului Permanent...., specialişti şi
oameni de aleasă cultură, a generat un curent profolcloric materializat într-o
vie activitate de cercetare pe teren, precum şi într-o consonantă preocupare de
valorificare a cântecului popular.9
Un moment cu adânci semnificaţii în evoluţia interesului pentru cultura
saşilor şi landlerilor din spaţiul transilvan a fost înfiinţarea, la Sibiu, în 1958, a
revistei Forschungen zur Volks- und Landeskunde, editată de Academia Română.
Revista îşi propunea, încă de la apariţie , să aducă în atenţia cititorului elemente de
specificitate, definitorii, ale populaţiei germane din ţara noastră. În acest context
o atenţie deosebită s-a acordat civilizaţiei populare de tip tradiţional.
Terenul pentru intensele cercetări care au urmat a fost prielnic, deoarece
pe lângă bogatele colecţii ale Muzeului Brukenthal au luat fiinţă o serie de
colecţii particulare ai căror iniţiatori s-au organizat într-o asociaţie, valorificânduşi patrimoniul printr-o serie de expoziţii menite a trezi interesul pentru cultura
populară germană din această zonă.
În jurul revistei Forschungen zur Volks – und Landeskunde se grupează,
de acum, cei mai cunoscuţi cercetători ai culturii germane, atât saşi, cât şi români.
Dintre saşi amintim pe Herbert Hoffmann, Erhard Andrei, Erhard Antoni, Julius
Bielz, Albrecht Eichhorn, Hans Tobie, Hanni Markel, Horst Klusch, Roswith
Capesius, Rolf Schuller, Karl Fisi, Raymonde Wiener, Anneliese Thudt, Irmgard
Sedler. Imaginea contribuţiilor perene din ultimele decenii, privind cercetarea
culturii populare germane sibiene n-ar fi completă dacă n-am aminti volumele
semnate de L.T. Netoliczka, Horst Klusch, Herbert Hoffmann, Roswith Capesius,
Marie Luise Schuster, Carol Gollner, Juliana Fabriţius Dancu10.
Publicaţiile ştiinţifice editate de Muzeul Brukenthal, începând cu 1956,
anul înfiinţării Secţiei de artă populară, au continuat cu periodicul bilingv Cibinium,
cu volumele speciale şi broşurile destinate monumentelor transferate în Muzeul
Tehnicii Populare. Cronicile bibliografice realizate de Olga Mărginean la finalul
fiecărui olum dar şi cronica activităţii ştiinţifice a Muzeului Tehnicii Populare în
relaţie cu instituţii de profil din ţară şi străinătate erau surse de orientare tematică
pentru studenţii etnologi sibieni.
Toate acestea, împreună cu ultimele două volume de Studii şi comunicări
de istorie a civilizaţiei populare din România, Sibiu 1981, constituie o contribuţie
de seamă la cunoaşterea în ţară şi peste hotare a patrimoniului cultural în general,
şi a Muzeului Tehnicii Populare în special.
9 Ilie Moise, Sibiu – Repere etnologice în Transilvania, 2, 2005, pp. 44-45; Victor Grecu,
Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică. 25 de ani de existenţă. Sinteză monografică, Editura
Universităţii din Sibiu, 1995, p. 34.
10 Fiind una dintre cele mai importante publicaţii culturale din mediul minorităţii germane,
apariţia revistei fost amânată până în iunie 1957, iar primul număr a văzut lumina tiparului în
1958. Astfel, Forschungen zur Volks-und Landeskunde devenea singura şi unica revistă în limba
germană a Academiei Republicii Populare Române.
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Se cuvine subliniat în acest context, un fapt adeseori trecut cu vederea:
rolul de excepţie a muzeografilor de la Muzeul Tehnicii Populare şi al specialiştilor
Comitetului Judeţean de Cultură care au realizat împreună, în această perioadă,
una dintre cele mai cunoscute reţele de muzee săteşti din România, instituţii
inaugurate de regulă în cadrul ediţiilor anuale ale Festivalului cultural-artistic
„Cibinium”. Înfiinţarea acestor muzee şi expoziţii muzeale săteşti se înscria
în şirul unor vechi şi valoroase tradiţii ardelene îmbogăţite prin noi forme şi
modalităţi de conturare şi protejare a identităţii culturale a fiecărei localităţi.
Totodată, aceste colecţii locale au însemnata o sursă de investigaţie monografică
pentru cursanţii sau absolvenţii din mediul universitar local.
Reluarea interesului pentru cercetarea etnologică, chiar în condiţiile
anihilării tradiţiilor interbelice, se face odată cu crearea Secţiei de artă populară
din cadrul Institutului de Istoria Artei înfiinţat în anul 1949. Doi ani mai târziu în
cadrul Secţiei de Istoria Artei a Filialei din Cluj a Academiei Republicii Populare
Române, acestei secţii i se aduce un sector având aceleaşi preocupări.
În anul 1954 în structurile Academiei, ia fiinţă la Bucureşti, primul sector
de etnografie, care, prin fuziunea cu Institutul de Folclor, se va intitula Institutul
de Etnografie şi Folclor, trecut alternativ de la Comitetul pentru Cultură şi Artă al
Academiei (1962) şi din nou la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă în anul
1970.
Întârzierea cu care s-a procedat la înfiinţarea acestui institut destinat
în special studiului culturii şi civilizaţiei populare – atât a celei materiale cât
şi spirituale şi inexistenţa chiar până la această oră dacă nu a unei facultăţi de
etnografie, aşa cum întâlnim la mai toate popoarele avansate din Europa, cel puţin
a unei catedre de etnografie, îşi spun cuvântul în menţinerea întregii cercetări
etnografice la nivelul culegerii de materiale şi descrierii lor, a redactării primelor
monografii zonale, fără a izbuti – din lipsă de cadre calificate, să se treacă la
marile studii de sinteză îndelung aşteptate şi care să consacre etnografia alături şi
nu în escorta altor ştiinţe ca istoria, filologia, geografia etc.
În condiţiile de mai sus sarcina principală a revenit muzeelor etnografice.
Pornind de la mai vechea tradiţie de colecţionare principalele unităţi ale reţelei
dintre care amintim Muzeul etnografic al Transilvaniei (reorganizat şi extins
prin cuprinzătoarea secţie în aer liber din Parcul Hoia), Muzeul Satului din
Bucureşti, Muzeul etnografic al Moldovei din Iaşi, Muzeul Brukenthal cu Secţia
sa de Artă Populară (1954). Acesta din urmă a pus în prim planul expoziţional
colecţiile Muzeului ASTRA. Activitate academică au mai derulat, în anii ’70,
Muzeul Banatului din Timişoara şi Muzeul din Alba Iulia. Acestea au continuat
prin colectivele lor, cercetarea etnografică teoretică şi de teren, asupra diferitelor
direcţii ale domeniul menţionat.
Prin iniţiativa organizării Muzeului Tehnicii Populare din Dumbrava
Sibiului, a Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii din Goleşti, precum şi a celor
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în fază de proiect destinate agriculturii, păstoritului şi pisciculturii s-a devansat
în cercetarea de specialitate, aceste noi unităţi specializate tematic revenindu-le
sarcina de a întreprinde paralel cu acţiunile de depistare, şi o interpretare ştiinţifică
a acestor capitole fundamentale ale etnografiei: tehnica populară (industrii şi
meşteşuguri) şi principalele ocupaţii tradiţionale din viaţa poporului român.
Institutelor şi muzeelor li se adaugă secţiile de etnografie şi folclor din
cadrul Societăţii de ştiinţe istorice şi filologice (creată în anul 1949) având filiale
în toată ţara care antrena, pe lângă specialiştii consacraţi, numeroase cadre
didactice şi cercetători amatori, la investigarea unor aspecte din cadrul acesteia
şi popularizarea rezultatelor obţinute în acest domeniu, prin referate şi cicluri de
conferinţe.
Imaginea de ansamblu a cadrului instituţional - organizatoric de desfăşurare
a activităţii colectivelor de etnografi, este întregită de activitatea unor organisme
culturale ca cel al Comitetului Naţional de Antropologie şi Etnografie, a Comisiei
Naţionale a Atlasului Etnografic al României.
Revenind asupra principalei absenţe – catedra universitară, menţionăm
abandonarea poziţiilor câştigate atât de greu de etnografii Şcolii gustiene
de sociologie din deceniile trei şi patru ale secolului al XX-lea, cu rezultate
încurajatoare, atât în contribuţiile teoretice cât şi în cele aplicative.
După anul 1945, etnografia a ajuns să ocupe un loc periferic în cadrul
ştiinţelor social-istorice, fiind şi redusă la simple prelegeri la facultăţile de
Filozofie din Bucureşti, de Istorie din Cluj – Napoca şi din 1969 şi la cea de
istorie-filologie din Sibiu. Conform datelor pe care presa locală ni le oferă
pentru primul deceniu de existenţă a facultăţii de Filologie – Istorie, se remarca
un interes crescut al studenţilor pentru teme importante din a sfera etnologiei,
inclusiv pentru provocările intelectuale pe care le oferea cercetarea etnografică
de teren. Aveau la catedră un sprijin real în încurajarea preocupărilor ştiinţifice,
reprezentat de profesorul Cornel Irimie.
Acesta pune la dispoziţia studenţilor posibilitatea de a lua parte la
campaniile etnografice derulate de specialiştii Secţiei de Artă Populară şi de
aceia ai Muzeului Tehnicii Populare. Se verifică, deci, afirmaţia potrivit căreia, în
deceniile şapte şi opt ale secolului trecut, Muzeul Brukenthal reprezenta cel mai
potrivit mediu pentru formarea studenţilor umanişti. De asemenea, mulţi dintre
cursanţii Facultăţii de Istorie au participat la campaniile de teren desfăşurate de
echipele multidisciplinare, coordonate de Irimie şi Nicolae Dunăre în vederea
elaborării volumului Mărginenii Sibiului.
Experienţa lui Cornel Irimie se contura, încă din timpul studiilor, când,
la Facultatea de Sociologie a Universităţii din Bucureşti este numit custodele
seminarului de Sociologie (1939-1940), sub directa coordonare a lui Dimitrie
Gusti şi Traian Herseni. În aceeaşi dimensiune formativă, experienţa sa academică
se consolidează prin asumarea unei burse doctorale la Universitatea din Jena, între
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anii 1941-1943. Recomandarea participării la această bursă este formulată chiar
de Traian Herseni, acesta din urmă anticipând potenţialul intelectual al tânărului
Cornel Irimie. Susţinerea doctoratului, în anul 1948, (probabil, printre ultimele
sesiuni avându-l ca şi coordonator pe Dimitrie Gusti) a reprezentat încă o etapă a
dezvoltării sale. Din comisie făceau parte Constantin C. Giurescu, Tudor Vianu,
Iorgu Iordan şi Petre Cancel. Anterior elaborării tezei, Cornel Irimie dezvoltase o
amplă activitate în cadrul oferit de Institutul de Cercetări Sociale, între anii 1938
şi 1940, ca asistent şi, mai apoi, ca cercetător la Institutul de Cercetări Sociale
condus de profesorul Dimitrie Gusti11.
Cornel Irimie va contribui fundamental la dezvoltarea Secţiei de artă
populară din cadrul Muzeului Brukenthal Sibiu, începând această etapă din
biografia sa trebuie corelată cu momentul revirimentului atenţiei Partidului
Muncitoresc Român (prin instituţiile sale de cultură) faţă de specificul creaţiei
artistice autohtone. Momentul este unul, evident, politic marcat de perioada
de destindere ideologică firavă, după moartea lui Stalin (anul 1953). Cornel
Irimie lucrează ca cercetător la Centrul de Ştiinţe Sociale al Academiei R.P.R.
(R.S.R.), începând cu anul 1956, fapt care va crea contextul propice al afirmării
sale universitare de la sfârşitul anilor ’60, moment în care va fi încadrat ca şi
conferenţiar la nou înfiinţata, pe atunci, Facultate de Filologie Istorie.
La începutul anilor ’60 Cornel Irimie întreţinea o corespondenţa cu
esteticianul şi profesorul Tudor Vianu, prin care cărturarul sibian viza dezvoltarea
unei Secţii de Sociologie în cadrul Centrului Universitar Sibiu. Această iniţiativă
trebuie înţeleasă în cheia reabilitării Sociologiei ca ştiinţă, sub mandatul de
Ministru al Învăţământului deţinut de Miron Constantinescu12.
Includerea unor cursuri de Etnografie românească şi de Etnografie
Universală în curricula Facultăţii de Filologie-Istorie reprezintă un succes asumat
al profesorului Cornel Irimie. Faptul nu este întâmplător ci trebuie contextualizat
cu etapa poziţionării studiului Sociologiei şi Antropologiei, din nou, după 1945,
în circuitul universitar şi al cercetării din institutele Academiei R.S.R.13. Studiile
redactate de Irimie la debutul anilor ’70, referitoare la nevoia de reintegrare
a etnologiei în structura programelor academice, sunt exemple esenţiale de
11 În cadrul activităţilor institutului Cornel Irimie va derula activităţi ştiinţifice sub directa
îndrumare a lui Traian Herseni, cu care va dezvolta o solidă colaborare, materializată inclusiv în
direcţia realizării tomului I din sinteza Mărginenii Sibiului.
12 Raporturile de colaborare cu Tudor Vianu nu erau întâmplătoare, având în vedere că acesta
participase în comisia doctorală a lui Cornel Irimie, remarcând inovaţia adusă de teza sa cu titlul:
Relaţiile sociale intersăteşti în Ţara Oltului.
13 Rolul lui Miron Constantinescu este incontestabil în ceea ce priveşte reluarea activităţilor
specifice sociologiei şi etnologiei. Mulţi dintre specialiştii formaţi în universităţile interbelice
au fost reîncadraţi în Secţiile de Artă ale Muzeelor sau în institutele Academiei Române. Vezi şi
Notes and Remarks on the (Re)Institutionalization of Sociology in Communist Romania in the
1960s, History of Communism in Europe, nr. 2, 2011.
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înţelegere a viziunii specialistului sibian, cu privire la statutul formativ al ştiinţelor
umaniste, în devenirea tinerilor seduşi de ştiinţele de profil14.
Cercetările realizate de colectivul de 10 specialişti, pentru elaborarea
sintezei dedicate Mărginimii Sibiului l-au impus pe Cornel Irimie ca şi
coordonator alături de Nicolae Dunăre. Este important de amintit că în echipa
extinsă au existat absolvenţi ai Facultăţi de Filologie, ale căror teze de licenţă au
furnizat informaţii importante despre zonele vizate de cercetarea dedicată zonei
etnografice amintite. Stagiile de investigaţie realizate de profesorul Cornel Irimie,
alături de exponenţi remarcabili ai antropologiei româneşti, în satele Mărginimii
Sibiului (Nicolae Dunăre, Vasile Caramelea, Ion Chelcea, Traian Herseni) i-au
implicat pe studenţii filologi ce optaseră pentru aprofundarea etnologiei, ca
domeniu prioritar. În prealabil, aceştia se familiarizaseră, în cadrul seminariilor
şi cursurilor, atât cu aspecte metodologice ale cercetării de teren (expuse de
editori în paginile volumului) cât, deopotrivă, cu vasta bibliografie propusă ca
fundament teoretic al Cursului de Etnografie românească. Un alt merit excepţiona
al profesorului Irimie era acela de a fi contribuit la includerea unor personalităţi
precum Paul Stahl şi Traian Herseni (fostul său magistru), într-un colectiv de
studiu complex asupra mărginenilor, reutilizând metodele de lucru dobândite în
seminariile lui Dimitrie Gusti.
O dată cu noua împărţire administrativă din 1968, la Sibiu ia fiinţă Casa
de Creaţie, instituţie metodică de pe lângă Comitetul Judeţean de Cultură şi Artă,
menită a valorifica şi îndruma cultura populară din zonă. În atenţia diriguitorilor
culturii din acea perioadă s-a aflat, după cum o demonstrează documentele pe
care le deţinem, şi cultura populară. Încă în 1969 este tipărit un Ghid de culegere
a folclorului, însoţit de o bogată bibliografie de specialitate. Este redactat de foştii
conducători ai Cercului Permanent de Studii şi Cercetări Folclorice, respectiv
Pimen Constantinescu, Cornel Irimie şi Gheorghe Pavelescu. Acesta rămâne un
model de rigoare ştiinţifică dar a fos utilizat şi ca reper al activităţilor de seminar,
în anii ’70.
Activitatea intelectuală sistematică depusă aici, la Sibiu, în Muzeul
Brukenthal (cu secţia sa în aer liber deschisă public în anul 1963 şi, mai apoi,
în anul 1967), la Biblioteca Judeţeană „Astra“, la Filiala Arhivelor Statului, şi
în bibliotecile sibiene a fost folosită ca argument de către un grup de intelectuali
care, în condiţiile „deschiderii“ practicate de Nicolae Ceauşescu după 1965 au
propus reînfiinţarea unei facultăţi umaniste la Sibiu. O altă premisă a fost noua
împărţire teritorial-administrativă a ţării din 1968, în urma căreia Sibiul a redevenit
reşedinţa judeţului cu acelaşi nume. În aceste condiţii, prin Hotărârea Consiliului
de Miniştri nr.1322, din 12 iunie 1969 se înfiinţa Facultatea de Filologie şi Istorie
din Sibiu, în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca. Inaugurarea a
14 Cornel Irimie, O viaţă închinată satului românesc şi civilizaţiei sale, Sibiu, ASTRA Museum,
2003, p. 115.
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avut loc la 16 septembrie 1969, într-un context festiv15.
Înfiinţarea Institutului de Învăţământ Superior Sibiu, în 1969, cu o facultate
de filologie, istorie şi drept, reintroduce Sibiul în rândul centrelor academice
din România. Noua instituţie are prevăzute în programa analitică cursuri de
folclor literar (la facultatea de Filologie) şi etnografie românească (la facultatea
de Istorie). Pentru predarea acestor discipline sunt invitate două personalităţi
reprezentative ale etnologiei româneşti: dr. Gheorghe Pavelescu şi dr. Cornel
Irimie, directorul Muzeului Brukenthal. Ei vor asigura, până la desfiinţarea
Facultăţii de Filologie Istorie şi Drept (1980), instruirea şi pregătirea studenţilor.
În noul context, pentru o mai precisă conturare a identităţii spirituale a Sibiului,
forţele intelectuale şi artistice reclamă tot mai insistent necesitatea unei reviste
de cultură, aşezată în prelungirea tradiţiei intelectuale. Astfel, la începutul anului
1972, prin efortul unor personalităţi legate de aceste meleaguri, apare primul
număr al revistei Transilvania (serie nouă), moment cu adânci semnificaţii în
procesul de valorificare a patrimoniului culturii populare. Alături de cercetătorii
sibieni Cornel Irimie, Gheorghe Pavelescu, Corneliu Bucur, Ilie Moise, Anton
Goţia, Gherasim Russu Togan şi alţii, cei mai statornici colaboratori ai revistei au
fost folcloriştii Iordan Datcu şi Ghizela Suliţeanu.
Prelegerile universitare cu valoare metodologică reunesc cursuri ce
cuprind principalele concepte şi instrumente şi tehnici proprii cercetării, în ceea
ce priveşte domeniile şi subdomeniile civilizaţiei populare. Aceste cursuri sunt,
la scară redusă, nuclee ale unor sinteze tematice rezultate din ampla experienţă de
cercetare a lui Cornel Irimie, acumulată începând cu anii studenţiei, din postura
de tânăr custode al seminarului de Sociologie predat de Gusti şi de colaboratorul
său apropiat, Traian Herseni, la Bucureşti. Evident, acumulările teoretice ale lui
Cornel Irimie se datorau şi stagiilor de teren derulate în cadrul Serviciului Social
coordonat de Dimitrie Gusti, sub înaltul patronaj al Regelui Carol al II-lea.
Cursurile (studiile) selectate în prima parte urmăreau, dincolo de
valoarea lor intrinsecă, urmăreau să-i introducă şi să-i familiarizeze pe studenţi
cu concepte cu care, anterior, sociologia interbelică operase. Ele se subsumează
descrierii relaţiei de interdisciplinaritate între ştiinţele umaniste, în elaborarea
discursului etnologic, şi, în sens mai larg, a celui antropologic. Profesorul sibian
insista pe parcursul teoretizărilor sale, pe prezentarea relaţiei dintre antropologie
- etnografie, antropologie - istorie şi geografie şi lingvistică.
Cursul intitulat Plan de cercetare a tehnicii populare ca fenomen general
fixează instrumentele antropologiei culturale utilizate în abordările legate
investigarea tehnicii preindustriale. Nu lipseşte nici suita de concepte din sfera
limbajului marxist, legate de producţia-marfă, acumulare de capital, proces de
15 Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu. Semicentenar. 1956-2006, coord. Paul
Niedermaier, Editura Honterus, Sibiu.
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producţie.
O mostră elocventă în ceea ce priveşte raportarea fondatorului Muzeului
Tehnicii Populare la metodă rezultă din rândurile de mai jos, prezente în raportul
dedicat metodei etnografice expediţionare: „fie că este vorba de observația
directă a cercetătorului, sau de materiale indirecte, pe care acesta la folosește,
datele respective trebuie să fie controlabile. Din acest punct de vedere credem că
experiența Şcolii Sociologice de la București (unde etnografia era implicată direct)
poate fi luată în considerare și valorificată în primul rând prin metoda etnologică,
aceasta fiind rezultatul unei îndelungate experiențe de teren, la care și-au adus
contribuția personalităţi din numeroase discipline. Trebuie să arătăm, totuși, că
dacă observaţia este principala cale de analiză a fenomenelor și manifestărilor
etnografice, ea nu poate rămâne singura, ci se completează în mod necesar cu
rezultatele altor științe și folosește, ca mijloace auxiliare, metoda statistică”16.
Extrem de importantă este şi metoda comparativă utilizată în elaborarea şi
implementarea patrimoniului muzeal17. Având un real cult pentru colocviu, Cornel
Irimie a reuşit să creeze cadrul emulativ pentru diseminarea celor mai potrivite
soluţii tehnico-ştiinţifice ce vor genera Muzeul Tehnicii Populare. Studenţii au
putut asimila informaţii esenţiale, referitoare la elaborare unor studii sau lucrări
de licenţă, cumulând atât date din sfera etnologiei cât şi din domeniul istoriei,
geografiei dar şi date obţinute din realizarea anchetelor în teren. Au putut înţelege
tehnicile şi etapele obligatorii pe care o elaborare de acest tip o presupunea.
Pentru a disemina câteva dintre elementele de metodologie expuse
studenţilor de la Facultatea de Istorie a universităţii sibiene trebuie parcursă
şi publicistica culturală a lui Cornel Irimie, acolo unde surprinde modul
de investigare şi de sinteză primară şi complexă a informaţiilor specifice.
Articolele de sinteză publicate de Cornel Irimie în revistele Contemporanul,
Revista Muzeelor (acolo unde era şi coordonator în colegiul de redacţie), Astra
(Braşov), Muzeul Brukenthal. Studii şi cercetări, reprezentau veritabile repere
metodologice, utilizate în activităţile de seminar sau în cele de cerc ştiinţific.
Un interviu publicat de cotidianul Tribuna în anul 1971 surprindea interesul
studenţilor sibieni pentru organizarea unui cerc de Etnografie care să cuprindă,
în activităţile sale şi periegheze sau incursiuni în comunităţile arhaice, cu resurse
încă remarcabile de studiat în acel interval de timp.
Cursul de etnologie românească susţinut la Universitatea Heidelberg,
în anul 1973 reuneşte, o serie de sinteze de tipul materialelor universitare predate
(probabil, într-o variantă extinsă) catedrei Facultăţii de Istorie a Institutului
de Învăţământ Superior Sibiu. Pentru studenţii străini interesaţi în a participa
16 Arhiva Ştiinţifică a Muzeului ASTRA, Fond Special „ C. Irimie”, Dosar 122, 1965, ff. 1-3.
17 Asemenea concepte şi teoretizări au fost de un real folos absolvenţilor de la începutul anilor
’70 care s-au îndreptat spre cariere de muzeu. Interviurile şi amintirile acestora insistă asupra
utilităţii metodelor descrise şi utilizate de Cornel Irimie în activitatea sa la catedră.
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la cursul profesorului Irimie la Heidelberg, specialistul român a reunit cele
mai atractive teme, care familiarizau publicul studenţesc german, cu direcţiile
majore de analiză şi cunoaştere ale civilizaţiei româneşti. Erau propuse spre
audiere şi dezbatere aspecte şi concepte referitoare la: industriile populare,
arhitectura specifică diferitelor zone etnografice, aspectele legate de formele de
habitat (inclusiv organizarea interioarelor de case ţărăneşti), formele de expresie
şi manifestare ale artei populare, vestimentaţia populară şi estetica acestora,
concepte din sfera spiritualităţii româneşti, şi, nu în ultimul rând, erau prezente
date inedite, sintetice ale culturii materiale şi spirituale ce defineau minorităţile
naţionale. Fiind un excelent vorbitor de limbă germană, format în matricea
vieţii universitare germane, Cornel Irimie a insistat, cu siguranţă, pe nuanţele
şi conceptele ce definesc civilizaţia românească, pentru o complexă înţelegere a
acestora de către studenţii străini.
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Anexe foto
Foto 1

Cornel Irimie la tribuna Colocviului 150 de ani de aniversare a Muzeului
Brukenthal, Sibiu
Foto 2

Cornel Irimie la inaugurarea Muzeului Tehnicii Populare, Octombrie 1967
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Foto 3

Cornel Irimie la reconstrucţia Morii hidraulice din Dăbâca, judeţul Hunedoara

Foto 4
Cornel Irimie
în cercetarea de teren
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Particularităţi zonale în folclorul copiilor din Gorj – Valea Jaleşului
Grigore Pupăză
Între atributele majore cu care Gorjul apare înveşmântat la porţile măreţiei
de azi este şi acela de veche şi bogată vatră folclorică, atribut ţesut din picuri de
simţire caldă, de visare dulce, de cugete înalte ale oamenilor acestor plaiuri întrun şir de veacuri cu începuturi trecute în legendă şi până în zilele izbânzilor de
azi.
Şi ceea ce-i dă notă specifică acestei vetre este faptul că-n marele cântec
al pământului românesc ea se înscrie nu numai cu realizări majore în varietatea
genurilor şi speciilor, ci şi cu o varietate zonală multiplă, în cadrul acestor genuri
şi specii, aceasta aducându-i încă un spor de prestigiu şi frumuseţe.
Cine ştie să s-abată pe acel „drum lung al Gorjului”, pe drumul cântecului,
nu se poate să nu trăiască de fiecare dată sentimentul unei revelaţii şi atunci când
ascultă doina „Între Jiu şi-ntre Olteţ”, unde „Cânt-un pui de cuculeţ”, ca şi „Pe
marginea Jaleşului” unde „Cade frunza codrului”, ori „La Tismana-ntr-o grădină”
unde „Doru prinde rădăcină”! „Pe culmiţa Motrului”, unde „Țipă puiul corbului”
sau pe marginea Jiului pe care gorjenii … „Îl trec cu meşteşug / Pe două roate de
plug”. Iar dacă ar fi mai asidui căutările şi mai adânci cercetările, din umbrele grele
şi cenuşa uitării, s-ar scoate în lumină sclipirile diamantine ale atâtor altor comori
necunoscute încă, fiindcă trebuie remarcat faptul că cercetările de până acum, ca
şi culegerile de folclor din Gorj publicate, lasă încă necunoscute şi nevalorificate
multe piese de reală valoare şi – mai mult chiar – rămân încă domenii în care abia
acum se încearcă primii paşi.
O astfel de latură este aceea a folclorului copiilor. De altfel, acest domeniu
al creaţiei populare e sărac reprezentat şi în colecţiile şi în cercetările care-l privesc
pe plan naţional. Bogata colecţie a lui G. Dem Teodorescu din 1885 dă doar
13 piese din folclorul copiilor; „Comorile poporului” de C. Rădulescu-Codin –
din 1930 – încearcă o vagă clasificare şi se limitează să amintească pe cele din
colecţia lui G. Dem Teodorescu. Studiul „Folclorul” al lui G. Vrabie, apărut în
Editura Academiei R.S.R. 1970, îi oferă abia două pagini.
Doar „Istoria Literaturii Române”, vol. I, Editura Academiei R.S.R. –
1964, prezintă un studiu sistematic asupra folclorului copiilor.
Ca elemente de generalitate – privind această latură folclorică – în studiile
amintite, pot fi relevate:
Constituie un gen de sine stătător care însoţeşte pe copil în toate
manifestările, dezvoltându-se de-a lungul secolelor în strânsă legătură cu jocurile
lor şi cu educaţia pe care o primeau în familie .
Prezintă trăsăturile distinctive determinate de particularităţile de vârstă ale
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copilului şi se concretizează în simplitate, muzicalitate, plasticitate şi foloseşte ca
procedee artistice generale: invocarea, repetarea de cuvinte, descrieri sub formă
de povestiri simple, diminutive, numerale, dialogul şi – uneori – cuvinte fără
sens.
S-a făcut de asemenea constatarea că în cântecele şi scandările copiilor
se păstrează vestigii ale unei străvechi culturi populare, obiceiuri şi credinţe
părăsite de adulţi şi că un fenomen frecvent îl constituie circulaţia motivelor pe
arii geografice largi, în diferite ţări europene, ceea ce dovedeşte şi vitalitatea sa
ca şi asemănarea literaturii mai multor naţiuni pe o anume treaptă de dezvoltare
a omenirii. Specificul naţional al acestor producţii constă în unele trăsături ale
conţinutului şi formei şi în structura internaţională şi ritmică a limbii 1.
În faţa unor asemenea afirmaţii, stabilirea unor particularităţi zonale ar fi o
întreprindere zadarnică sau, cel puţin, plină de dificultăţi. Se pare însă că adevărul
care stabileşte că în generalitatea folclorică naţională, particularităţile zonale,
constituie o realitate pregnantă îşi are valabilitatea şi în domeniul folclorului
infantil.
O scurtă incursiune în realitatea aceasta folclorică a unei arii geografice
restrânse – Valea Jaleşului – va veni să arunce, dacă nu lumina întreagă, cel
puţin câteva sclipiri clare pe faţa adevărului.
De altfel satele de aci vin cu o zestre folclorică nespus de bogată: poezii
lirice de mare sensibilitate, balade crescute din viaţa locală de altădată, legende în
care spiritul imaginativ s-a păstrat pe fundalul realităţilor sociale de aci, cântece
transmise prin viu grai, prin frunza codrului ori fluierul ciobănesc, dansuri, datini
şi obiceiuri toate relevând fondul de aur al sufletului poporului nostru, acea
„tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”, crescute aci ca şi florile ale căror
culori şi parfum sunt adunate din sevele numai ale acestui pământ.
E de aşteptat dar ca în această bogată „ladă cu zestre” de multiseculară
vârstă, copiii acestor locuri să-şi fi adunat comorile lor de gând şi suflet.
Este apoi ştiut că realităţile vieţii se transmit în vibraţii profunde în sufletul
copilului şi că aceste vibraţii prind glas numai în zâmbet sau strigăt de bucurie,
ori în lacrimă şi suspin, ci şi într-o variată gamă de posibilităţi ale limbajului ce
dă notă distinctivă diferitelor etape ale vârstei copilăreşti.
Piesele din folclorul copiilor culese de aci pe parcurs de mai mulţi ani şi
de la informatori de vârste diferite, începând de la copii şi până la octogenari, vor
veni să justifice afirmaţiile de mai sus.
Desigur, aceste piese se încadrează în speciile de circulaţie generală, aşa
cum au fost stabilite de cercetători:
- cântecele formule;
- recitativele numerative (formulele de eliminare, „alegere”);
1 Istoria literaturii române, vol. I, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1964,
p. 180.
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- literatură propriu-zisă (versuri cântate care însoţesc jocurile copiilor,
versuri recitate – cu sau fără rimă, formule cumulative, păcăleli, frământări de
limbă).
Cântecele formule – după cât se pare – au atras în mod deosebit atenţia
cercetătorilor fiind considerate ca preluări ale creaţiilor mature din trecutul
îndepărtat, în lupta omului împotriva forţelor naturii pentru asigurarea bunăstării
şi sănătăţii, versurile fiind socotite ca având forţa magică şi apărând însoţite şi de
anumite practici.
În studiul „Cântecele formule”, Stanca Fotino2 afirmă categoric că:
„Ceea ce pare un lucru demonstrat este apartenenţa acestor cântece formulă
la clasa descântecelor”, dar că prezintă o diferenţă funcţională care dictează
chiar modificări de structură. Ele aparţin acelui moment din viaţa copilului când
„devine capabil să-şi găsească propria unealtă mijlocitoare în relaţia lui cu lumea
din jur şi că îndeplinesc o funcţie de cunoaştere”. Copilul devine apt pentru a
comunica singur cu obiectele iniţierii lui. Acum îşi creează cântece-formule
dintre care unele poartă o dublă funcţie: aceea de descântec-urare, preluată din
practica matură şi aceea de element de contact cu lumea – funcţie iniţiatică.
Preluate de copii, aceste cântece-formule şi-au pierdut sensul şi funcţia
rituală şi au devenit auxiliare ale jocului sau şi-au redus circulaţia. Nota
caracteristică a acestor cântece-formule pe Jaleş, este că ele apar în prezent
degajate de ritual.
Folosesc ca procedeu artistic frecvent invocarea: a soarelui, a lunii, a
ploii, a unor vietăţi sau plante, a unor lucruri neînsufleţite, sau a unor personaje
fantastice:
Lună nouă
Taie pânea-n două
Şi ne dă şi nouă.
Apare strigată doar, fără să mai aibă vreo semnificaţie rituală.
Detaşarea de sensul ritual e uneori atât de evidentă încât apare doar ca
strigătul sacadat de împlinire a unei dorinţe:
Ieşi soare din cotoveață
Că de mult îi dimineaţă!.
Chiar invocarea curcubeului a căpătat aci funcţia de element auxiliar de
potenţare a jocului copiilor în timpul scaldei.
Iată o variantă din Câmpofeni şi Stolojani:
Un copil strigă:
Beu, beu, curcubeu,
Roşu e al meu!
Altul răspunde:
Ba roşu-i al meu
Galbenu-i al tău
Şi albastru-al lui Dumnezeu.
2 Idem, p. 182.
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Apoi, când, sătui de scaldă, ies pe nisip, s-adună-n cerc, pun câte o frunză
la ureche, sar toţi într-un picior scandând în cor:
„Beu, beu, curcubeu,
Scoate ce îi rău!
Biţă, biţă, curcubiţă,
Scoate sângeriţă!
Luci, Soare, luci,
Pe-o poală de nuci,
Pe-una de alune,
Care-o fi mai bune,
Care o fi mai rele,
În apă cu ele!”,
după care toţi s-aruncă în apă, fără însă să se mai manifeste credinţa că acest
ritual îşi are vechea funcţie elementară de scoaterea apei din urechi.
Cu aceeaşi funcţie de auxiliar al jocurilor copiilor a fost preluată aci din
folclorul maturilor şi cântecul Paparudei.
De altfel, situaţia descântecelor ca şi a folclorului ritual în general în
momentul actual, când în vatra spirituală a satului pâlpâie cu stingerea-n bătaie,
explică din plin şi sensul acestui proces de transformare a elementelor tradiţionale,
proces intens şi general în domeniul cântecelor formulă.
Categoria recitativelor numărători este mult mai bogat reprezentată în
folclorul copiilor de pe Jaleş.
Acestea cuprind grupuri de versuri recitate într-o ritmică precisă cu scopul
de a se alege, prin eliminare, copilul care va avea un anumit rol în joc.
Recitarea e însoţită de o anumită gesticulaţie. Pe Jaleş aceasta e stereotipă:
indicarea cu mâna sau cu degetul a unui copil în timpul pronunţării unei silabe,
unui grup de silabe, a unui vers, sau grupuri de versuri.
S-a făcut observaţia că recitativele numărători au o răspândire largă şi
că asemănarea cu cele ale altor popoare reprezintă cazuri de împrumut sau de
poligeneză3. Elemente similare se referă atât la unele motive, cât şi la procedeele
de creaţie a imaginii poetice. G. Dem Teodorescu constată asemănarea unor
jocuri şi versuri cu cele existente în folclorul copiilor greco-itali cu 20-25 secole
în urmă.
Faptul că în ele se găsesc preocupări de a aduce imagini din lumea
înconjurătoare, de a oglindi realitatea socială dintr-o anume epocă şi aspectele de
mediu specific în care copiii-şi trăiesc viaţa constituie însă un argument puternic
în sprijinul părerii că, dacă procedeele stilistice rămân în general aceleaşi,
fenomenul de adaptare în timp şi în spaţiu şi-a imprimat şi continuă să-şi imprime
amprenta şi asupra acestei categorii.
În rândul pieselor de acest tip culese din satele de pe Jaleş se pot face
3 Stanca Fotino, Cântecele formule, Ramuri, Craiova, 15 decembrie 1970.
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unele diferenţieri graduale.
Astfel, unele apar ca simple exerciţii pentru începuturile de învăţare
a numărării. Acestea poartă aci numele de „ţurchizări”, „înţurchizări” sau
„enchezări”. Chiar numai termenii aceştia locali, absenţi în dicţionare şi în
studiile respective, vin de la început să arate o contribuţie locală însemnată în
folclorul copiilor.
Aceste „înţurchizări” folosesc ca procedeu de creaţie enumerarea de la
1 la 3; de la 1 la cinci, sau de la unu la zece, prin adăugarea de sufixe ca în
exemplul: unica, donica, treica, patrica, cingara, care astfel se limitează între
unu şi cinci, ca numărătoare, şi continuă cu recitative fără sens: „ungara, socote,
bocoto, Tănase, Gheorghe” sau ca în exemplul: „unii, donii, trenii, panii, cinii,
sava, rodii, godii, gârla-n cioc!”, ori merge până la limita „zece”: unica, doica,
treica, patrica, cincica, şesica, şeptica, optica, noica, zecica şi încheie accentuând:
„purcica”.
Uneori aceste creaţii se bazează pe îmbinarea unor silabe şi cuvinte fără un
sens raţional, concret, singurele condiţii fiind cele de rimă şi ritm. Iată asemenea
înţurchizări: „ecutu, becutu, tucutu, be”; „fabiu, fabru, domine, entu, entu, pe,
la, pu, trec, a, se ne, a, u” sau: „un ara, do ara, car ara, car amiş, banchiş, şoşoi,
cataroi, de, e, vloi, pup”.
Efecte stilistice originale se obţin şi prin asocierea versurilor constituite
din silabe fără sens cu versuri propriu-zise: unica, „donica, trei sălcele; mati,
mati, farmecele”; „ţurlui, ţurlui, papagal, măgar”, ori: „una lica şi dolica şi treala,
portocala, murgui, murgui, călăruşi după uşi, Sandu, găinuşi”.
Recitativele numărători sunt foarte mult folosite de copii în două categorii
de jocuri: „de-a pituluşu” (mijoarca cum îi spun moldovenii) şi în jocurile aşa
zise „de sorţi”, de alegere.
În jocul „De-a pituluşu” rostul recitativelor este de a măsura timpul care
trece de la momentul „alegerii” celui care trebuie să caute pe cei pitulaţi şi până
la pitularea acestora.
În cazul acestora şirul se termină cu un cuvânt semnal, după care căutătorul
pleacă în căutare, ca mai jos: unica, donica, trenica, trei sagele, papugele, ţui, ţui,
pituluş! Şi semnalul: „Cucu!” Alteori finalul e un vers semnal:
Unu, doi, trei
Pleacă lupul după ei
Cine nu-i gata
Dau cu lopata!
Înainte de a pleca să se pitule, „pitulaţii, ca să-şi asigure securitatea
pitulatului, adică nu vor fi urmăriţi de căutători” lansează imprecaţia:
Cruciuliţă de argint
Crape-ţi ochii-n douăşcinci!
Cruciuliţă de mătasă
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Crape-ţi ochii-n douăşasă!
Dacă te-i uita
Să-ţi moară şi maică-ta!
În afară de recitativele numărători, pentru „alegerea” la pituluşu se
foloseşte ghicirea mâinii în care e o pietricică, cu recitativul:
Mă trimise mama, tata
Să ghiceşti unde e piatra!
În timpul căutării, pentru a provoca râsul pitulaţilor şi a-i descoperi astfel
mai uşor, căutătorul scandează:
Eu m-am pitulat
La tata su’pat.
Tata m-a aflat
Şi m-a împuşcat
Puşca face „Pac!” (strigă tare)
La (cutare) în stomac.
După cum se vede, la un astfel de joc, folclorul copiilor îmbracă o formă
evoluată, situându-l pe o treaptă aproape mult de al maturilor.
Acelaşi lucru vin să-l confirme şi varietatea creaţiilor menite să stabilească
alegerea, acei „sorţi”. Recitativele care folosesc silabe şi cuvinte fără sens se
restrâng şi chiar la acestea finalul e totdeauna un imperativ cu sens:
An, tan, Tina
Sa ura, cabina,
Sa uraca, lucica,
Eu ten luş,
Oul cu albuş
Şi o boab-amară
Ieşi, te rog, pe uş-afară!
Şi în rândul acestora distingem două straturi: unul care se menţine pe
linia recitativelor numărători şi al doilea strat care cuprinde creaţii evoluate şi
mai ales creaţii care vin să infirme acele păreri care socotesc că folclorul copiilor
s-ar menţine într-un stadiu de încremenire în forme imuabile, că atestă contrariul
şi anume că legea adaptării şi a receptivităţii folclorice la noile condiţii de viaţă
social-istorică guvernează şi dezvoltarea folclorului infantil.
Iată acum câteva exemple din primul strat:
Înainte de numărătoare se angajează următorul dialog foarte simplu:
- Cum dai oala, măi vecine?
- Zece lei, cu coada ei!;
după care urmează numărătoarea: un, doi, trei, … până la zece (reluând-o de la
capătul şirului de copii, dacă-s mai puţini de zece). Celui asupra căruia au căzut
sorţii lui zece i se strigă: „Ieşi, berbec!”
Alteori numărătoarea este precedată de constatarea:

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

349
Şade barza pe cuibar
Şi numără ouăle.
Deseori numerele apar îngemănate şi între aceste îngemănări se intercalează
versuri care rimează cu al doilea număr îngemănat şi ultimele versuri exprimă
imperativul sorţilor:
Una, două,
Hai că plouă!
Trei-patru
Hai la teatru
Cinci-şasă
Hai la masă!
Şapte-opt
Porumb copt
Nouă-zece
Un pahar cu apă rece
Pe la domnul care trece
Şi-o cafea amar’-amar’
Eu te rog să ieşi afar’.
Destul de interesante apar acele recitative care trebuie să aleagă, pe rând,
în acelaşi joc, doi copii. Aci, numărătoarea apare simplă la început şi e continuată
de formulele succesive ale alegerilor, ca mai jos:
Unu, doi, trei, … până la zece
Un pahar cu apă rece!
Toţi ţiganii să se-nece
Numai unu să rămâie
Să se facă praf tămâie,
Praf tămâie de colac
Ieşi afară, pui de drac!
Şi în continuare, pentru al doilea:
Vine baba cu cazanu’
Să boteze pe ţiganu’
Şi îi pune numele
An, dan, tu
Ţi-ga-nu!
Unele dintre ele aduc expresii populare pline de farmec şi autenticitate:
Ala-bala, portocala
Trei ori opt
Şi-un sticloz
Şi-o bobiţă măzărică
Ram-plam plic
Talpă de voinic, (în unele „Cruce de voinic”)”. Subliniez „talpă de voinic”
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atât de plină de sens când e vorba de a sublinia voinicia adevărată.
Din al doilea strat al recitativelor, cel evoluat, se desprind unele care
dovedesc capacitatea de oglindire a realităţilor social-istorice:
Trec turci
Cu papuci
Taie cap
După cap
Şi pe limpede izvor
Curge sânge roşior
Tu eşti turc!
De altfel, năvala şi jaful turcesc sunt prezente în multe creaţii ale maturilor
de pe Jaleş, şi, aşa cum o să vedem mai departe, ele au sensibilizat profund şi
folclorul copiilor de aci.
Încadrarea în actualitate pare uneori extrem de evidentă.
Unu, doi, trei pitici
Arde moara Sandovici!
Pompieri de la Băneasa
Au venit să stingă casa.
Pompieri de la Bacău
Au aprins-o şi mai rău.
Una mie sută lei
Ia, mă rog, pe cine vrei!
Şi se poate şi așa:
U.R.S.S.
Rămânem prietene
O mie de secole.
Hazul copilăresc răzbate puternic în aceste recitative şi constituie nota de
conţinut care creează atmosfera de bună dispoziţie şi veselie necesare jocului:
Burtă Mălai
Se urcă-n tramvai
Tramvaiul porneşte
Şi Burtă plezneşte.
Sau:
Vine ursu-nfiorat
Cu pistolul încărcat
Dar nu-s cheile la mine
Ci-s la baba-n Bucureşti
Eu te rog, afar’ să ieşi!
Ar mai putea fi citate multe în acest sens ca:
Henchi, benchi, ţurchiza
Prinde musca n-o lăsa!
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Şi:
O şopârlă călătoare
A-ntrebat de sărbătoare:
- Ce e azi şi ce e mâine?
- Mâine-i ziua lui Ispas
Să tăiem un câine gras.
Câteodată recitativele de „alegere”, „de sorţi” sunt împrumutate din
creaţiile tinerilor în sufletul cărora a înmugurit dragostea:
Într-un coş cu viorele
Stăteau două păsărele
Amândouă ciripesc:
Eu pe tine te iubesc! (alegerea făcându-se pe ultimul vers).
Un fenomen caracteristic ce are loc în folclorul copiilor de pe Jaleş – şi
socotesc că are caracter de generalitate – este acela al contaminării cu elemente
din mediul urban, fenomen explicabil prin legăturile ce se ţes între copii prin
tabere şi excursii şi atâtea alte mijloace care stau la îndemâna copiilor de azi. Iată
câteva exemple care arată cum e atacat domeniul acesta al recitativelor de acest
fenomen:
Un marinar de la marină
Ce pe schiuri se plimba
O chinezoaică de farmec plină
Chinezeşte-aşa cânta:
A-ne-lu, a-ne-lu
A-sau, Si-ne-vu
Se-ve-lu, Se-ve-lu
Să te ia.
Şi altul:
Două babe gârbovite
Stau pe canapea cinstite
Şi, sorbind dintr-o cafea,
Franţuzeşte-aşa vorbea:
Parle-vu (Într-o variantă „şparle-vu”)
Parle-vu
Ieşi afară tu!
Tot de dată recentă şi venit pe aceeaşi cale este şi cel următor – în circulație
azi – care demonstrează însă că unele aduc elemente din producţiile orăşeneşti de
îndoielnică valoare:
Seara, când se lasă luna
Pe Podişul mexican
Mexicanii stau la pândă
Să vâneze un curcan
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Domnişoara Eva
A plecat din Bucureşti
Şi-a lăsat ca amintire
Trei cântece franţuzeşti:
Unu este „Bebi”
Altul este „Cea”
Şi-al treilea este
Chiar în burta dumneata.
Fenomenul contaminării sau mai bine zis al primenirii prin contaminare,
aduce în recitativele pentru eliminare, alegere, sorţi, imagini realiste chiar din
mediul şcolar făcând din asemenea versuri un „auxiliar ludic” al studiului:
Chiţi, Biţi,
Ieşi la tablă!
- Nu ştiu lecţia, doamnă dragă!
- Dar de ce n-ai învăţat?
- Am fost ieri la bal-mascat.
- Bal mascat îţi trebuie ţie?
Hai cu min’ la cancelarie
Să-ţi dau unu’ la purtare
Şi un doi la geografie.
Şi imperativul: „Ieşi afară, bal-maschie!”
Aspectul cel mai elevat al folclorului copiilor îl constituie, aşa cum indică
cercetările, literatura propriu-zisă.
Dacă procedeele stilistice utilizate şi în cadrul acestei specii sunt comune
cu ale cântecelor formule şi ale recitativelor-numărători, conţinutul tematic al
acestei categorii diferă mult, în aceasta constând şi elementul de noutate pe care-l
pot aduce. Tocmai de aceea, ca şi recitativele numărători şi această categorie se
bucură de o mare varietate şi bogăţii.
Din multitudinea celor notate din satele de pe Jaleş, voi alege doar câteva
care constituie nota specifică a văii, deşi s-ar putea prezenta multe din cele care
amintesc aspecte din procesul muncii („Zidul”, „Iţele”, „Dracul în cânepă”,
„Boboceii mamii”); altele care imită aspecte din viaţa animalelor („Puia gaia”,
„Cloşca cu pui”, „Ursu’ doarme”), ca şi ghicitori şi jocuri de cuvinte pe care le
întâlnim frecvent în acest gen folcloric în piese de largă circulaţie.
În această alegere am găsit unele în care aspecte ale realităţii sociale apar
pregnant reliefate:
- Câţi copii ai măi ţigane? (cutare?)
- Doi la oi,
Doi la boi,
Doi la curte la ciocoi
Şi Ciurilă şi Burilă
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Şi Matei cu Dosotei,
Stau la foc că-s mititei,
Vai săracii! Vai de ei!
Ocupaţia locală a olăritului, practicată în trecut de un număr mare de
gospodării din Arcani, e menţionată de strigătul cu care încep unele jocuri în
cerc:
„Cu pământ din Drumu’ Mare”, Drumu’ Mare fiind locul unde olarii locali
găseau cea mai bună argilă pentru vasele din lut ars.
La fel, folosirea copiilor la păscutul vitelor e atestată de strigătul
sacadat:
Pitpalaca mulge vaca
Cârstoiul bate bădăiul.
Între elementele de noutate pe care folclorul copiilor de pe Jaleş le aduce
în marea comoară gorjeană şi naţională, element pe care-l considerăm unic
este aşa-zisul cântec al „Toconelelor”, creaţie a copiilor din Câmpofeni. Acesta
constituie o atestare puternică a efectului negativ al postului îndelungat – cu
stricteţe păstrat aci – asupra copiilor, concretizat într-un obicei a cărui vechime
nu poate fi stabilită. Joi, înainte de Paşti, în amurg, cete de copii aleargă pe uliţa
bisericii. Cel mai iute urcă în clopotniţă şi începe să bată toaca. Ceilalţi, săltând
într-un picior, scandează în cor:
Toco-toconelele,
Azi îs Joimărelele,
Poimâine-s Păştelele!
Dă-le-ncolo de urzici
Că-s mai bune ouă dulci.
Alteori apare şi adaosul:
Câte-un ou roşu la Paşti,
Să-l mâncăm cu cozonaci.
O altă variantă e dovada bucuriei exuberante cu care copiii întâmpină
primăvara care le aduce nu numai viorele ci şi laptele mielelor şi ouăle dulci în
locul urzicilor de care par sătui:
Toco-toconelele
Au dat viorelele
Şi fătară mielele!
Dă-le-ncolo de urzici
Că-s mai bune ouă dulci.
O manifestare folclorică menită să antreneze întreaga colectivitate sătească
în fastul sărbătoresc al anumitor zile de petrecere este acel cunoscut „sâc” aruncat
în acea „strigare peste sat”, obicei practicat şi azi de maturi în unele zone adânc
păstrătoare ale tradiţiei folclorice.
În zona Jaleşului acest „sâc” a fost preluat de folclorul copiilor din acela
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al maturilor. Şi, pare-se şi în zonele limitrofe. În „Tinereţea lui Brâncuşi”, V. G.
Paleolog dă un asemenea „sâc” din zona Bistricioarei, ocazionat de o fractură la
mână suferită de copilul Brâncuşi la 6 ani, în urma căderii dintr-un cireş. Cu mâna
pusă în scândurele de baba Evdochia din Gureni, Costache trebuia să adauge la
durerile fracturii „sâcul” copiilor din sat care-l scandau aşa:
Costache, Costache!
Cine ţi-a rup cotul, cotocul?
- Iagu Cireşagu!
- Unde-i Iagu Cireşagu? ş.a.m.d.
Pe Jaleş, acel „sâc” din strigarea peste sat preluat de la maturi din vreme
ce nu se mai ştie, este un exuberant strigăt primăvăratec de încredere în viaţă, în
roadele muncii proprii.
Cele câteva variante notate de la un bătrân de 87 de ani, de la o bătrână
de 84 de ani, de la un bărbat de 48 de ani şi o femeie de 38 de ani, au, în general,
acelaşi conţinut, diferind puţin doar ca formă. Practica acestuia avea loc în noaptea
lăsatului postului de Paşti când se făceau ţuţăici şi vârteje în care se dădeau copiii
strigând pentru cei rămaşi acasă:
Aoş, maieş, maieş!
- Ce ţi-e maieş, maieş?
- Găinile mele ouătoare
Şi-ale tale curcurezătoare!
- Găinile mele ouă-n cuibar
Şi-ale tale-n Feregar (loc din pădurea din Câmpofeni)
- Găinile mele fac ouăle cât drugile
Şi-ale tale cât nucile!
- Cânepa mea creşte mare cât casa
Şi verde ca mătasa
Eu îs mai mare şi mai tare
Şi-o să mă duci acu-n spinare.
Dacă încadrăm acest „sâc” în peisajul nocturn la lumina focurilor de lângă
ţuţăici sau vârteje şi avem auscultatea repetării lui pe cuprinsul unui întreg sat,
îi putem înţelege pe deplin funcţia de dinamizare a vieţii satului într-un moment
festiv, acea chemare răscolitoare la încrederea în propria forţă, atunci când sevele
primăverii stau gata să irumpă.
Un alt element specific pe care-l aduce folclorul copiilor de pe Jaleş, şi
care pune în lumină înalta etică a folclorului nostru, îl constituie preluarea şi
adaptarea, prin dramatizare, a unor elemente de basm şi baladă.
„Alo, trap, trap!” îi spune unui joc în care tema este lupta dintre FătFrumos şi zmeii basmelor noastre.
Personajele din joc: Un grădinar,
Făt-Frumos,
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Zmeul,
Florile (dese şi numite de grădinar).
Grădinarul, între flori.
Dintr-o parte apare Făt-Frumos, din cealaltă, zmeul.
Făt-Frumos: Alo, trap, trap!
Grădinarul: - Cine-i?
- Făt-Frumos!
- Ce vrei?
- O floare.
- Ce fel de floare?
- Mirositoare.
- Cum îi zice?
- Busuioc.
- Avem (Copiii care poartă numele respectiv trec de partea lui FătFrumos).
Urmează zmeul: Alo, trap, trap!
Grădinarul: - Cine-i?
- Zmeul!
- Ce vrei?
- O floare!
- Ce fel de floare?
- Înţepătoare (muşcătoare).
- Cum îi zice?
- Urzică!
- Avem pe lângă gard! (Copiii cu acest nume trec de partea
zmeului).
Tot aşa dialogul continuă, grădinarul având grijă fie să repartizeze pe
copiii cei mai vârtoşi de partea lui Făt-Frumos, fie în număr mai mare.
După ce toate „florile” au trecut la cele două căpetenii, începe lupta prin
„smulgere” (tragere), din care Făt-Frumos iese biruitor şi în final, grădinarul
rosteşte:
De acum, în grădina mea
Făt-Frumos poate intra
Zmeul n-are ce căuta.
Tema luptei dintre Bine şi Rău, generală basmelor noastre, şi triumful
Binelui ca final al acestei lupte – una din semnele cele mai elocvente ale
optimismului românesc – apar destul de evident.
Multe balade de pe Jaleş păstrează în conţinutul lor tematic amintirea
tragică a năvălirilor turceşti, răpirile, uciderile. Dintre acestea copiii au preluat,
dramatizând în jocurile lor balada „Sus în vârful dealului”, în circulaţie aci în
cinci variante, trei cu titlul „Pe culmile dealului”, una „Sus în vârful muntelui”
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şi alta „Cântec bătrânesc”. Dintre acestea, patru au un conţinut mai complex şi
în toate este vorba de tentativa de răpire a fetei Săndulesei sau Rădulesei, fără
reuşită însă, deoarece fie că fata se sinucide, fie că mama îi înşeală pe turci cu un
mormânt improvizat.
Pentru a demonstra fidelitatea preluării în jocurile lor a conţinutului baladei
iată, mai jos, conţinutul celei mai simple variante cules de la o informatoare de 80
de ani şi apoi jocul copiilor.
Pe culmiţa dealului – cum începe balada –
Trec turcii-mpăratului
La fetiţa Sandului.
Acasă găsesc pe Sănduleasă, mama fetei, căreia îi cer fata.
Aceasta îi anunţă că fata a murit însă ei nu cred fiindcă văd „cusătura pe
masă şi oglinjoara-n fereastră”. Pentru a-i convinge, Sănduleasa îi invită:
Dacă nu-mi credeţi cuvântul,
Veniţi să-i vedeţi mormântul
La tufa de leuştean
Unde-i pământul viclean.
Jocul copiilor apare astfel:
Mai mulţi copii în cerc, iar departe câţiva stau cu spatele întors şi ochii
acoperiţi.
Din mijloc, unul rosteşte ritmat întinzând mâna către fiecare copil din cerc
odată cu rostirea unui grup silabic ritmat:
Sus în vârful muntelui
La castelul Sandului (Radului, Grecului)
Sandu are o fetiţă
Şi frumoasă mai era
Ilenuţa o chema (Fata la care se ajunge cu ultima silabă iese din rând).
Şi apoi se continuă:
Într-o zi de dimineaţă
Fata iese la fereastră.
Ilenuţa se întoarce către următoarea din joc anunţând-o:
I-auzi măiculiţa mea
Că vin turcii şi mă ia!
Fuge şi se ascunde după o fată din rând.
Apare grupul de copii (turcii), unul din ei rostind:
- Bună ziua Jupâneasă!
Unde-i fata cea frumoasă?
Mama: Fata, fata cea frumoasă
E-ngropată după casă!
Dacă nu-mi credeţi cuvântul,
Haideţi să-i vedeţi mormântul.
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Copiii (turcii): Pleznind din palme şi scandând:
Şapte mâini, şapte lopeţi,
Or să te taie-n bucăţi
Dacă fata n-o arăţi!
Aleargă după ea prin spatele celor din cerc şi dacă n-o prind până la locul
unde-i ascunsă Ilenuţa, trec din nou în aşteptare.
Această preluare şi adaptare spontană în care n-a intervenit nimic altceva
decât imboldul lăuntric a ceea ce are mai scump şi nobil sufletul copilăresc –
acea puritate etică – constituie, credem, dovada cea mai elocventă a valenţelor
educative multiple ale folclorului şi totodată e demonstraţia evidentă a procesului
de transformare a elementelor tradiţionale, proces ce se manifestă intens întrun sens ascendent şi care imprimă reale valori estetice folclorului copiilor, prin
receptivitatea sa la nou.
Desigur, în complexitatea de probleme pe care le ridică o cercetare zonală,
un loc de seamă îl ocupă problema acelor elemente de geneză, sau mai bine zis
de stimulare a creaţiei folclorice infantile dintr-o zonă în care el se manifestă
bogat.
În ce priveşte zona Jaleşului, aceasta îşi are explicaţia în tradiţia şezătorii,
care începând din august şi până toamna târziu, se desfăşura afară, în marginea
drumului, la foc, în vetre vechi şi apoi trecea în casă. Copiii, nelipsiţi de aci,
îşi desfăşurau jocurile lor nestingheriţi de nimeni, învăţau altele de la cei mai
în vârstă, ascultau basme ori balade, învăţau cântece pe care apoi le preluau şi
ducând partea lor de contribuţii prin adaptarea unora la puterea lor de înţelegere
şi la jocurile lor.
Aci, la aceste şezători şi-au făcut exerciţiul poetic generaţii după generaţii
şi exerciţiul acesta a început de la acele cântece-formule sau recitative numărători
de la care s-a trecut la folclorul literar adevărat. De aceea, cred că una din cele mai
de seamă concluzii pe care le va statornici cercetarea zonală a folclorului copiilor
din Gorj va fi aceea a raportului direct – matematic aş îndrăzni să anticipez – între
bogăţia creaţiei folclorului a copiilor şi cea matură din zona respectivă.
Elementele acestea de geneză imprimă de altfel şi particularităţile zonale,
particularităţi care constituie o dovadă în plus a puterii creatoare a poporului
nostru, manifestându-se nu numai pe arii geografice restrânse, ci şi pe cicluri de
viaţă.
Şi poate că acesta trebuie să constituie şi imboldul de a-l culege şi cerceta,
alături de acela că, astăzi când se caută mijloace de educaţie liberă la copii şi
avem acest mijloc ca o floare rară crescută în grădina de minuni a comorilor
străbune – cu multiple şi variate valenţe educative – e o datorie de a-l folosi, după
cum un opus al folclorului infantil poate constitui una dintre cele mai bogate
surse pentru cercetătorii psihologiei acestei vârste.
Cercetarea aspectelor zonale vine nu numai să potenţeze adevărul că
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folclorul copiilor este parte integrantă din patrimoniul cultural al poporului
nostru, afirmându-se ca un gen aparte, cu un conţinut şi un mod de realizare
artistică proprie, ci şi că, prin aceste particularităţi zonale, dă dovadă de o mare
vitalitate încadrându-se astfel în acel flux continuu al „tinereţii fără bătrâneţe” şi
al „vieţii fără de moarte”, cu care, din veac în veac, păşeşte viguros spre veşnicie,
creaţia noastră populară.
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Pe urmele transhumanţei-Pădurenii din Oltenia
Irinel Cănureci
Carpaţii-despre care un autor bizantin afirma că încoronează pământul
Daciei şi-l apără prin relieful abrupt1-adăpostesc între înălţimile lor câteva zone
izolate care poartă numele de „ţări”.Geografic, aceste „ţări”- din Loviştea şi
Vrancea până în Maramureş-reprezintă ,în fapt,depresiuni intra şi pericarpatice
şi au fost odinioară adevărate vetre de rezistenţă şi statornicie pentru românii
autohtoni, care au putut să-şi păstreze acolo mai uşor atât caracterul etnic,cât şi
unele forme străvechi de organizare statală ori parastatală.
La şes, rostul depresiunilor l-a îndeplinit pădurea.Când aceasta avea în apropiere
zone de stepă,deosebirile dintre viaţa omului, petrecută sub scutul pădurii,şi cea
care se desfăşura alături,în câmpia deschisă,erau de-a dreptul izbitoare.Asemenea
deosebiri se constată, de exemplu,din cea mai adâncă vechime,între marele codru
băltos din părţile Bucureştiului,care împarte în două Câmpia Română şi regiunile
stepice, de pildă,situate în preajma sa,adică Bărăganul,Burnazul sau ochiurile
de stepă,mai depărtate şi mai puţin întinse,de la apus; căci,pe când pădurea a
adăpostit,în antichitate,un important centru de putere al geţilor,în evul mediu
„ţările”româneşti Vlaşca şi Vlăsia,stepele au fost cutreierate odinioară de sciţi
şi sarmaţi,iar mai târziu de „sirepele neamuri tătărăşti”,cum a numit Dimitrie
Cantemir triburile de ciobani nomazi venite la noi pe la nordul Mării Negre.
Codrii câmpiei au purtat diferite nume, unele dintre acestea fiind date de
populaţiile în migraţie,cum ar fi cele două,Vlaşca ori Vlăsia,menţionate mai
înainte,derivate în slavă, de la numele etnic al românilor.Tot prin împrumut,dar
de această dată de la pecenegi ori cumani,am primit numele Teleorman,purtat
la origine de o porţiune,înaintată spre vest,a aceluiaşi mare complex silvestru
din câmpie.Acest termen ce semnifică literar„pădure nebună”,adică foarte
deasă,reflectă atitudinea de reţinere sau repulsie a nomazilor pentru un spaţiu
unde cavaleria şi chervanele acestora nu puteau pătrunde.Mai departe nu va fi
însă vorba despre un nume preluat de autohtoni de la alte popoare,ci de un termen
românesc care face parte dintr-o categorie de nume regionale privind pădurea
despre care s-a afirmat că nu s-ar găsi nicăieri pe teritoriul fostei Ţări Româneşti
,adică în Muntenia şi Oltenia,deşi acestea se întâlnesc în alte părţi ale României2.
Acest nume, purtat de către o parte a Câmpiei Băileştilor,pe care geografii îl
numesc „Câmpul Sălcuţa-Drănic” 3,sau „Câmpul Sălcuţei”4 este Pădureni.
1 Iordanes,Ge ca,37,74(Fontes Historiae Daco-Romanae,II,p.413,419).
2 C:C:Giurescu,Istoria pădurii româneș ,Bucureș ,1975,p.279.
3 P.Coteț,Câmpia Olteniei,Bucureș ,1957,p.165-167.
4 V.Mihăilescu,Dealurile și câmpiile României,Bucureș ,1966,p309.
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Zona denumită astfel de popor, aflată în întregime în judeţul Dolj,este-cel
puţin în latura ei sudică- destul de bine conturată.„Ce trece de la Perişor în sus
sânt Pădureni”remarca în 1987 un locuitor din Giubega 5,adăugând:„Au o vorbire
a lor specială,...Sunt mai înapoiaţi decât ai noştri de la câmp.În zilele de lucru se
cunosc se cunosc pe opincile de porc,care la noi nu se poartă niciodată.Poartă aşa
şi bărbaţii şi femeile”.Din altă fişă spicuiesc:„Pădurenii se cunosc şi acum,poartă
opinci de şoric,se cunosc şi pe vorbă”6.
Satele, pe care vecinii sudici ai acestei zone le arată a fi „din Pădureni”,sunt
:Radovan, Perişor,Mărăcine cu satul vecin Târnava,ultimul nume având în
slavă,acelaşi înţeles cu precedentul,Mârza,Tencănău,Suharu,Sălcuţa,Gubau
cea(altădată Gubafcea),Vârtop şi Vârvor;dar este probabil,că,afară de satele
imediat vecine celor pe care le-am menţionat ,mai făceau parte din Pădureni
aşezările,destul de numeroase în această arie geografică, al căror nume este legat
de pădure sau de arbori cum ar fi :Seaca de Pădure,Stejaru(sat dispărut, lângă
Perişor),Teiu,Plopşoru,Carpenu.
Această zonă cu trăsături specifice mi-a atras atenţia în urma unei campanii
exhaustive din vara anului 2011.Drept urmare, în luna iunie a anului în curs,
mai exact în data de 18 august 2014,m-am hotărât să mă opresc într-un periplu
de cercetări exhaustive la acea dată, la Caraula,judeţul Dolj.Comună situată pe
drumul naţional ce leagă Craiova de comuna Cetate din acelaşi judeţ, Caraula
este vecină cu Vârtopul şi Unirea, două comune la fel de importante ca aşezare
şi potenţial istorico-lingvistico-etnografic.După ce ne-am desparţit de şoseaua
naţională ce leagă Craiova de comuna Cetate,lasându-ne pe mâna ghidului
nostru,Capac Toni,caraulean neaoş,de-al locului ajungem într-un târziu de seară,
pe la orele 20°°,în gospodăria lui Marin Mărgărit,cioban din Caraula,născut în anul
1948,luna aprilie,în vârstă de 66 de ani,posesor al unei stâne mixte ce număra 112
animale,dintre care 60 de oi,restul fiind caprine.Născut pe la finele colectivizării
în Oltenia ,nea Marin îşi aminteşte şi acum cele trase de familia domniei sale în
acei ani blestemaţi.Tatăl dumnealui ,Ion Mărgărit avea atunciaproape 40 de ani şi
a trebuit sa renunţe la multe lucruri agonisite şi chivernisite cu patimă şi sudoarea
frunţii,dar cel mai important lucru pe care-l pierdeau era târla şi efectivul de
animale.Nea Ion Mărgărit avea pe atunci 220 de oi şi câteva capre,vaci cu lapte,o
pereche de boi şi multe păsării la târlă şi în bătătura casei.Acestea au intrat la
colectivă şi aici începe o altă minunată,tulburătoare şi copleşitoare poveste de
viaţă asupra căreia n-aş vrea sa insistăm aici şi acum, dar cu siguranţă într-un
viitor apropiat.
Fiind pe urmele pădurenilor din Oltenia aş vrea să insistăm mai mult
asupra organizării şi orânduirii tipului de păstorit local pe care-l reprezintă cu
cinste şi mândrie stâna lui nea Marin Mărgărit,mai ales că ,în ultimii 25 de ani
5 Ion Surcel,75 ani.
6 Ana A inescu,79 de ani.
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de la evenimentele din decembrie 1989,fenomenul păstoritului local la români a
avut mult de suferit şi a înregistrat schimbări profunde,în sens decadent,date fiind
mutaţiile socio-economice ,politice şi culturale din satul oltenesc tradiţional.
Acest lucru a făcut ca o îndeletnicire economică de bază cum era păstoritul
local să dispară aprope complet în perioada pe care tocmai am amintit-o,în
areale importante şi vaste din Oltenia,cum ar fi de pildă Câmpia Bălăciţei sau
Valea Dunării ori sa se confrunte cu piedici şi obstacole insurmontabile ceea
ce au lovit puternic în fiinţa şi esenţa acestei îndeletniciri de bază,păstoritul ,fie
el şi transhumant uneori.Stâna lui nea Marin,cu cele 112 animale ale sale,poate
părea mare pentru vremurile noastre,însă, oierii din tată-n fiu, ştiu ce înseamnă
dragostea pentru meserie şi pentru animale.Nea Marin deţine o stână situată în
partea de nord a comunei Caraula,spre vecinătatea cu satul Lazu, la marginea
unei liziere de salcâm şi stejar,amestecată şi cu alţi arbori specifici zonei de silvostepă.Nea Marin strânge oile pe la 23 aprilie,de Sf.Gheorghe şi le păstoreşte toată
perioada până la 26 octombrie ,de Sf.Dumitru,când oile se lasă la vatră ,adică
ajung în gospodăriile proprietarilor din Caraula.Această întovărăşire pentru
datul brânzei,cum o numeşte Romulus Vuia în tratatul său despre păstorit din
1964,caracterizează întregul areal cercetat şi studiat îndeobşte de către noi,pe care
,cu siguranţă îl vom extinde în anii următori şi în viitoarele noastre campanii de
cercetare.Dacă în tinereţe,nea Marin părăsea hotarul comunei Caraula cu efectivele
sale de oi, în ultimii ani acest lucru a devenit practic imposibil,date fiind condiţiile
de proprietate a pământului ,conform legii 1/2000 derivată din legea 18/1991
coroborate cu lipsa unui cadru legislativ adecvat şi o inerţie a autorităţilor locale
competente,cu rol decizional în sprijinirea şi ajutorul acestor categorii sociale
importante ale satului oltenesc de azi.Stâna din Caraula a lui nea Marin avea şi
încă are cele două elemente esenţiale ale sale, stâna şi strunga ,portative,mobile.
Pentru că numărul şeptelului de animale dela stâna din Caraula nu depăşeşte
300 de capete,conform aceluiaşi tratat al lui Romulus Vuia,stâna noastră intră în
categoria stânelor caracteristice păstoritului local ,cu uşoară tendinţă de trecere în
zona păstoritului agricol local cu stână fixă sau a celui fără stână.Scopul urmărit
era ca prin mutarea din loc în loc a stânii şi a strungii,sa fie târlite miriştile,astfel
asigurându-se gunoirea terenurilor agricole arabile din extravilanul şi vecinătăţile
Caraulei.Astfel, spune nea Marin , se asigura legătura strânsă cu cealaltă ocupaţie
principală cea mai importantă a localnicilor, agricultura scoţându-se în evidenţă
complementaritatea şi compatibilitatea celor două îndeletniciri economice de
bază ale autohtonilor de pe aceste meleaguri.După seceriş,stâna era mutată pe
mirişti sau pe izlazul comunal.Stâna pe care nea Marin o numeşte bordei,fiind
puţin adâncită şi acoperită cu stuf sau trestie,se ridica de pe pamânt,avea formă
dreptunghiulară, intrarea se făcea prin partea îngustată,având un pat şi o crintă în
interior,cu putini şi găleţi cu apă ,aici preparându-se brânza sau telemeaua.Lângă
stână,spune nea Marin,era fierbătoarea,o încăpere puţin adâncită în pământ,de
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obicei acoperită tot cu stuf sau trestie.Această fierbătoare are în centrul ei vatra
focului sau cotlonul,o adâncitură în care aprope permanent ardea focul şi unde se
prepara urda.
Spatele bordeiului se învecina cu strunga,îngrădită asemeni stânii,cu
gratii,făcute din leaţuri subţiri de plop,salcâm sau alun,spre a fi uşor transportate
atunci când stâna era mutată sau era refăcută pe mirişti.Aproape de bordei
aveam comarnicul strungii,cu o singură ieşire,la noi fiind un singur cioban la
muls împreună cu ajutorul său, cel ce era de rând la brânză în ziua respectivă la
noi,spune nostalgic nea Marin.În faţa comarnicului şi a strungii se lăsa târla,locul
unde dormeau oile şi apărat de o perdea de stuf sau trestie.Oile sau caprele erau
mulse ,de regulă, de trei ori pe zi.La muls, oile erau mânate de un băiat mare,
ducându-le către strungă.Strunga era apărată de un şopru sau şofru,unde stătea
omul de brânză,şofru acoperit cu trestie, stuf ori spărturi de salcâm numite ţăndări.
Acest şofru servea ca adăpost primăvara,când tundeam oile şi caprele laolaltă,sau
ca umbrar vara, la muls.Stâna lui nea Marin avea şi un adăpost pentru porci ,altul
pentru păsări.Toate arătau starea sau fala ciobanului, a societarului de târlă spune
Marin Mărgărit.
Tot ceea ce am aflat de la interlocutorul nostru ne conduc cu gândul la
faptul că, o asemenea descindere în aceste ţinuturi mioritice ale pădurenilor din
Oltenia implică o maximă atenţie şi o serioasă pregătire teoretică ştiinţifică ,de
specialitate îndeobşte.Am putea concluziona faptul că,reflectând atent asupra
situaţiei existente de facto la Caraula, în întreg arealul cercetat de către noi,al
pădurenilor olteni,există elemente deloc surprinzătoare ca asemănări,mergând
până la identitate.Stâna mutătoare,pendulantă are cea mai mare răspândire în
arealul nostru şi nu numai, chiar în întreg spaţiu.carpato-balcanic,chiar dincolo
de aceste limite sau graniţe relative.Lucrul este subliniat de răspândirea pe scară
largă a termenilor stână,strungă,coşar,leasă,etc.
Aceste asemănări în construcţie şi analogiile de termeni se explică nu numai
din punct de vedere funcţional,dar şi printr-o răspândire a acestor sisteme prin
împrumut,prin propagarea unui val de cultură ori prin transmiterea directă prin
intermediul unui grup social-în cazul nostru al pădurenilor din Oltenia,răspândit
aşa cum se poate vedea pe o zonă extinsă.Cu siguranţă, campaniile viitoare vom
purcede pe urmele grupurilor de influenţă a locuitorilor din arealul nostru nostru.
Acum , la finele cercetării noastre,ne dăm şi mai bine seama cât de dificil este,pe de
o parte ,să separăm păstoritul de agricultură şi alte ocupaţii tradiţionale autohtone
care,toate laolaltă, se completează,formând o unitate organică,adaptată condiţiilor
economice ale regiunii din nordul judeţului nostru.Înainte de a încheia concluziile
privitoare la cercetarea noastră trebuie sa-l amintim şi pe cel de-al diolea subiect
–interlocutor al cercetării noastre,Ion Bălaşa,tot cioban caraulean născut în
1960,în aceleaşi locuri,cu o stână al cărei şeptel numără 90 de animale,dintre care
54 de oi şi restul capre.Cu promisiunea solemnă faţă de gazdele şi interlocutorii
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noştri deosebiţi,sa spunem ca anul viitor, în 20015 vom reveni şi vom extinde
cercetările noastre, cu speranţa şi dorinţade a lămuri şia scoate la iveală lucruri
deosebit de importante în cercetarea ştiinţifică muzeală a specialiştilor Secţiei
de Etnografie a Muzeului Olteniei din Craiova şi nu numai.Acum şi atunci vom
desluşi cât mai multe lucruri interesante, unice ale pădurenilor din Oltenia.
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Cămăși de patrimoniu din colecțiile Casei Băniei
Roxana Deca
De-a lungul timpului, colecţia de port popular a Secţiei de Etnografie a
Muzeului Olteniei Craiova a fost îmbogăţită prin achiziţii, donaţii şi transferuri,
ajungând în prezent la aproximativ 3000 de piese, majoritatea aparţinând regiunii
Olteniei. Costumele şi piesele componente se remarcă prin vechime, valoare
documentar-artistică şi stare de conservare, motiv pentru care o parte dintre ele
au fost incluse în expoziţia permanentă, deschisă la Casa Băniei în anul 20111.
Trebuie să menționăm că primii specialişti etnografi care au contribuit
la realizarea nucleului de bază al colecţiei de port popular au fost muzeografele
Mateescu Cecilia, începând din 1954, iar din 1956, şi doamna Diaconescu Elena.
Pe baza unui patrimoniu de 1891 obiecte2, în anul 1956 se înfiinţează Secţia
de Etnografie a Muzeului Olteniei - Craiova, ca „secţie independentă şi în
expunere, nu numai în depozit”3, aceasta funcţionând alături de Secţia de istorie,
în clădirea din strada Madona Dudu.
Expoziţia permanentă de etnografie a fost deschisă la 23 august 1967,
terminându-se efectiv la 15 octombrie 1967. La acea vreme, specialiştii etnografi
erau Sandu Ilie şi Enache Ştefan, ultimul fiind numit şef al Secţiei de Etnografie.
Rând pe rând, la Secţia de Etnografie a Muzeului Olteniei Craiova au lucrat şi alţi
specialişti, precum Viorica Tătulea, Ileana Fulga, şi dr. Georgeta Niţu, oameni
pasionaţi care s-au implicat în îmbogăţirea, salvarea şi valorificarea ştiinţifică
a patrimoniului muzeal, atât prin activitatea de cercetare pe teren, cât şi prin
expoziţii. Studiile ştiinţifice publicate de aceşti specialişti au îmbogăţit literatura
etnografică prin contribuţii novatoare.
În istoria colecţiei de port a muzeului a existat şi un moment dificil. La
cutremurul din 1977 aproximativ 20% dintre piesele etnografice au avut de suferit
degradări şi distrugeri; acest neajuns a fost remediat în timp prin donaţii, achiziţii
şi transferuri de la alte instituţii culturale.
Expoziţiile de etnografie dedicate prezentării portului popular tradiţional,
au dobândit, în timp, şi alte valenţe cultural-educative. Tematicile şi modul de
prezentare al costumului au urmărit ilustrarea diversităţii tipologice şi a valorii
artistice a pieselor ce-l alcătuiesc. Scopul acestor expoziţii viza atragerea unui
număr cât mai mare de vizitatori şi transmiterea de informaţii corecte despre
importanţa costumului popular tradiţional ca veşmânt cu semnificaţie de marcă
1 Clădirea este monument istoric, clasat ca una dintre cele mai vechi clădiri civile din oraş,
ridicată de boierii Craioveşti la sfârşitul secolului al XV-lea construcţie.
2Marin Truşcă, Cronica Muzeului Olteniei 1915-1989, Craiova, 2005, p.50
3 Ibidem
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social-identitară. De asemenea, în aceste expoziţii s-au pus în valoare vizuală
calităţile estetice ale portului, diferenţiat pe vârste, statut civil şi zone de
provenienţă.
În prezent, discursul expoziţional prezentat publicului este conceput
din perspectiva principiilor moderne ale muzeografiei etnografice, fiind gândit
pe receptarea tradiţiei prin intermediul unor artefacte variate, care acoperă atât
îndeletnicirile casnice(cultivarea şi prelucrarea fibrelor textile, ţesutul, brodatul,
croşetatul ), cât şi meşteşugurile artistice specializate (cojocărit, sumănărit).
Autorul tematicii actualei expoziţii permanente este dr. Ion Bălosu, şef
de secţie, care şi-a concretizat noul concept alături de muzeografii secţiei: dr.
Irinel Cănureci, Marin Truşcă, Anişoara Bălan, dr. Roxana Deca, Bogdan Lupu
- referent.
Colecţia de port, numeric, este cea mai bogată dintre toate colecţiile
secţiei, incluzând cămăşi femeieşti, ii/ciupage, poale, vâlnice/creţane, fote, fuste,
catrinţe,/zăvelci oprege, prestelci, şorţuri, brâie, bete, şube, ipingele, casace,
cămăşi bărbăteşti, izmene, pantaloni /cioareci, cojoace, pieptare, traiste, desagi,
glugi, cingători din piele(chimire), ciorapi, obiele, opinci. Toate aceste categorii
tipologice de piese ale costumului tradiţional sunt completate ştiinţific printr-o
arhivă documentară formată din fişe analitice de obiect, disponibile şi în sistem
electronic, fotografii din sate olteneşti, datând din 1907 şi până astăzi, precum şi
un fond de carte veche cu cusături şi modele de broderie, croiuri, tipare.
Cămăşile sunt cele care dau specificitate şi unicitate costumului tradiţional,
fiind asociate la femei cu vâlnice, zăvelci, fuste, prestelci, oprege, şorţuri sau
şoarţe, cingători, pieptare, cojoace, acoperitori de cap, opinci, pantofi, ghete,
iar la bărbaţi cu pantaloni, cioareci sau izmene, brâie şi chimire, cojoace, şube,
ipingele, căciuli, pălării, opinci, cizme şi bocanci.
Când vorbim despre cămaşa oltenească, ne raportăm, în primul rând, la
calitatea ei de marcă identitară pentru cel ce o poartă. Remarcăm apoi unitatea
acestei piese vestimentare din punct de vedere al materiilor prime, croiului şi
al câmpurilor decorative (suprafeţele brodate). Ceea ce conferă varietate zonală
cămăşii femeieşti este decorul ei: compoziţia, motivele şi cromatica.
Un alt element de particularizare plastico-decorativă a cămăşii este dictat
vârsta şi statutul civil al purtătoarelor. Cămaşa era purtată cu fală şi indica rolul şi
statutul fiecărei femei în familie şi în comunitate. Există diferenţe între cămăşile
purtate de copii, de adolescenţi, de tinere neveste şi femeile vârstnice. Fiecare
etapă de vârstă este exprimată printr-o cămaşă – mai simplă pentru zilele de lucru
şi somptuoasă pentru sărbători – care păstrează în structura sa morfologică şi
decorativă nu numai o experienţă milenară de muncă şi competenţă tehnologică,
ci şi credinţe străvechi de tip precreştin şi creştin. Încă de la ţeserea pânzei,
cămăşile de sărbătoare erau supuse unor ritualuri magice cu rol apotropaic şi
benefic pentru purtătorii săi.
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În satele olteneşti cămăşile de sărbătoare, purtate cu prilejul diferitelor
evenimente majore din viaţa omului (naştere, nuntă, înmormântare) sau la marile
sărbători creştine (Paşti şi Crăciun), erau înnobilate prin folosirea unor calităţi
superioare de pânză (din borangic sau marchizet - ţesătură fină de bumbac), iar
pentru broderie se foloseau firele de lânică prelucrată industrial, firului metalic,
auriu sau argintiu şi mătasea colorată. În Romanaţi, Dolj şi Mehedinţi, cămăşile
se remarcă prin eleganţa şi rafinamentul broderiei la fir.
Costumul de sărbătoare purtat de femeile din Oltenia este unul dintre cele
mai spectaculoase. Ţesute odinioară din fire de in, din bumbac în amestec cu
borangic sau numai din borangic, împodobite cu broderii rafinate, în culori vii
(roşu, verde-oliv sau albastru marin), cu motive conturate cu fir metalic, auriu
sau argintiu, cămăşile sunt adevărate capodopere de artă populară. Grăitoare în
acest sens sunt cuvintele lui Charles Laugier: “Femeile doljene ţin la cămaşe ca
la sfântul soare. Din timpurile cele mai vechi şi până astăzi, prima lor grije a fost
să se îmbrace frumos şi chiar luxos; rare doljene să aibă cămaşa simplă şi făcută
din calicie. ... Cămaşa sexului frumos este în genere frumoasă de la copil şi până
la bunică.”4
În Oltenia, alături de cămaşa de sărbătoare au existat şi cămăşi rituale.
Cămaşa de mort, cămaşa de doliu, cămaşa văduviei, cămaşa fecioriei, cămaşa
soacrei, cămaşa mirelui, cămaşa de naş sunt principalele tipuri de cămăşi care
defineau în cadrul familiei şi al comunităţii tradiţionale, roluri ceremoniale
speciale.
Materialul de bază, pânza, folosită la confecţionarea cămăşilor olteneşti se
realiza din diverse categorii şi calităţi de fibre naturale. Cele mai vechi exemplare
de cămăşi sunt lucrate din pânză ţesută în casă, din fuior de cânepă sau in. Pentru
sărbători femeile foloseau pânza din bumbac, iar pentru cămăşile de nuntă, mai
ales pentru mirese, pânza de borangic era foarte apreciată, fiind în acelaşi timp şi
un indicator de prestigiu social Marchizetul şi mătasea sunt calităţi superioare de
ţesătură obţinută industrial care pătrund în lumea satului în perioada interbelică,
exprimând potenţialul socio-economic al familiilor ţărăneşti.
Inul şi cânepa erau plante autohtone cultivate şi prelucrate în cadrul fiecărei
gospodării. Încă din neoliticul timpuriu acestea aveau o largă întrebuinţare în
industria casnică,. Bumbacul a pătruns în culturile agricole rurale târziu, spre
finele secolului al XVIII-lea, chiar dacă el, se pare că, fusese cunoscut încă din
sec. al XV-lea, când apare menţionat în documentele vremii.5
Descoperirile arheologice au scos la lumină resturi de ţesături confecţionate
din plante textile şi din perioada stăpânirii romane în Dacia. Atât inul, cât şi
4 Charles H. Laugier, Sănătatea în Dolj, Monografie Sanitară, Ediţia a II-a, Consiliul Judeţean
Dolj, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, Craiova,
2010, p.23
5 ***, Documenta romaniae historica. B. Ţara Românească, vol. I, Bucureşti, Edit. Academiei,
1977, p.101
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cânepa se topeau, se meliţau, se periau şi se torceau cu mare pricepere; ţesutul se
efectua în două iţe, iar pânza se diferenţia, după întrebuinţări, în trei categorii: fină
(pentru cămăşi), intermediară (pentru ţesăturile destinate amenajării decorative a
interiorului şi piesele de port asociate cămăşii) şi groasă (pentru saci).6
În ceea ce priveşte borangicul, primele preocupări legate de cultivarea
duzilor şi creşterea viermilor de mătase au apărut în ţara noastră în secolul al
XIV-lea, mai întâi în Transilvania (anul 1348) iar ulterior în Banat, în Moldova şi
Muntenia; sericicultura a fost introdusă de către turci, în secolul al XVIII-lea. De
la turci ne-a rămas şi cuvântul borangic (rezultat din cuvântul turcesc buriincuk),
denumire veche pentru mătasea naturală, care de fapt desemnează firul nerăsucit,
rezultat prin tragere de pe gogoşile viermilor de mătase. Practic, sericicultura a
început să se răspândească mai mult în ţinuturile româneşti, în secolele al XVIIlea şi al XVIII-lea, deşi există păreri că plantaţiile de dud şi creşterea viermilor
de mătase au constituit preocupări mult mai vechi.
Pentru a înţelege specificul şi particularităţile zonale ale cămăşii, piesă de
bază în cadrul costumului popular femeiesc şi bărbătesc din Oltenia se impune,
mai întâi, abordarea sa din perspectivă temporală. Pe baza acestui criteriu, au
existat în evoluţia întregului ansamblu vestimentar câteva etape importante:
- costumul din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, considerat marcă
tradiţională prin unitatea morfologică şi plastico-decorativă, nu numai a cămăşilor,
ci a întreg ansamblului de piese ce alcătuiesc costumul; sunt respectate cu stricteţe
toate trăsăturile specifice şi definitorii ale fiecărei zone şi subzone;
- costumul din primele decenii ale secolului XX este caracterizat de
prezenţa unor influenţe şi împrumuturi între zone;
- costumul din a doua jumătate a secolului XX îşi restrânge treptat aria
frecvenţei cotidiene - este scos din uz -, devenind obiect de patrimoniu cu valoare
artistică şi documentară în colecţiile muzeelor sau în cele particulare,.
Cămăşile olteneşti din secolul al XIX-lea erau confecţionate din pânză
ţesută din bumbac şi borangic, în două iţe, care permitea executarea cusăturilor
decorative pe fir. Croiul acestor piese impresionează prin amplitudinea
dimensiunilor: au mâneci largi, pornind de la gât, pieptul şi spatele sunt bogate,
din câte 2 foi de pânză fiecare, iar poalele sunt largi şi lungi. La costumul femeiesc,
cămaşa cu poale reprezintă piesa de rezistenţă a întregului costum, în timp ce
betele modelau mijlocul, îngustându-l, iar fotele sau catrinţele puneau în evidenţă
zvelteţea şoldurilor, întregind costumul tradiţional şi conferind siluetei o postură
sculpturală.
Cămăşile din Oltenia sunt confecţionate din foi de pânză dreptunghiulare
şi trapezoidale, pentru clini, fără răscroituri. Practic, avem de-a face cu un croi
arhaic, bazat pe coaserea bucăţilor de material de-a lungul marginilor, fără a tăia
6 Gheorghe Iordache, Ocupaţii tradiţionale pe teritoriul României, Editura Scrisul Românesc,
Craiova, 1985, pag. 197
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nimic din suprafaţa textilă; nu există răscroieli impuse de formele anatomice ale
trupului uman.
Cămaşa tradiţională este compusă din trei părţi:
stanii sau trupul cămăşii, format din bucăţile de pânză care
acopereau pieptul şi spatele persoanei;
mânecile;
clinii laterali, introduşi pentru a conferi lărgime poalelor. cămaşa
lungă, având stanii şi poalele dintr-o bucată.
Cele mai vechi cămăşi olteneşti sunt cămăşile de-a ‘ntregul, adică care au
poalele în continuarea iei/ciupagului; lungimea pânzei folosite este dictată de
înălţimea purtătorului. Ulterior, din cămaşa lungă cu poale, s-a desprins partea
de sus, obţinându-se cămaşă scurtă, ie sau ciupag, iar poalele s-au separat,
fixându-se pe talie cu bete sau brăciri (brăcinari).
Mânecile cămăşilor se obţineau dintr-o singură foaie de pânză, mai târziu
fiind introdusă şi o lărgitoare/fâşir de pânză pe toată lungimea mânecii, de la
manşetă, până la umăr sau la gât. La subraţ s-a introdus pava, un mic petec
de formă pătrată, care leagă trupul cămăşii de mânecă, permiţând lejeritatea
mişcării.
Cămăşile vechi nu aveau guler, în Oltenia foile cămăşii se încreţeau cu o
aţă în jurul gâtului. Bentiţa gulerului a apărut mai târziu. Cămăşile încreţite sunt
mai complicate ca structură decât cămăşile bătrâneşti drepte. Lărgirea cămăşii
încreţite se realiza prin adaosuri la stani, iar altiţa, de formă dreptunghiulară,
unea stanul din faţă cu cel din spate, acoperind astfel umărul.
În ceea ce priveşte decorul mânecii cămăşii, acesta se compune din trei
elemente: altiţa, încreţul şi râurii. Altiţa este o bucata de pânză dreptunghiulară
care acoperea umărul, având ca dimensiuni 30 x 20 cm. Mâneca propriu-zisă era
încreţită şi cusută de altiţă. Aceasta este cea mai veche modalitate de realizare
a cămăşii cu altiţă, purtată în Gorj şi Vâlcea. Cu timpul, altiţa a crescut în
dimensiuni potrivindu-se cu lărgimea mânecii care nu se mai încreţea la cusătura
de unire cu altiţa, ci se prindea întinsă.
În a treia fază, altiţa nu se mai croieşte separat de mânecă. Altiţa şi mâneca
sunt realizate dintr-o singură bucată de pânză.
Decorul altiţei tradiţionale se supunea unor canoane de compoziţie
perpetuate din cele mai vechi timpuri. Iniţial, acesta era un simplu chenar
dispus la baza altiţei; tipul s-a păstrat la cămăşile bătrânelor din Oltenia până
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. La cămăşile vechi, rândul de sus se
distanţa de corpul altiţei printr-un interval alb, cruţat din pânza altiţei, numit
despărţitoare. De la finele secolului al XIX-lea s-a croit mâneca dintr-o singură
bucată, renunţându-se la altiţa croită separat.
Cu trecerea timpului şi punctul originar de încreţ, prin care fiecare fir tras
încreţea rândul de pânză prin care trecea, a fost înlocuit cu puncte de cusătură
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decorativă, adaptate influenţelor secolului XX.
În continuarea încreţului, mâneca era decorată cu râuri/registre dispuse,
de cele mai multe ori, în plan vertical.
Pe pieptul cămăşii, decorul se concretiza tot prin râuri plasate în sens
vertical. Ele flancau gura cămăşii iar numărul lor în Oltenia este diferit de la o
zonă la alta. Astfel, râurile erau în număr de câte două la Vâlcea şi Mehedinţi,
având lăţimi mai mari.
Spre deosebire de decorul mai bogat al pieptului cămăşii, spatele avea
ornamentaţia mai redusă; de obicei câte un singur râu/rând, pe lângă cusătura
de îmbinare a mânecilor. La unele cămăşi olteneşti vechi se utiliza, la spate,
prespaţul, o şuviţă de pânză aplicată pentru întărirea cusăturii de unire a spatelui
cu mâneca.
La cămăşile tradiţionale, un rol decorativ special, aveau şi cusăturile de
îmbinare a foilor de pânză, tivurile şi creţurile de la mâneci şi gât. Tivul cămăşilor
olteneşti era făcut în şabac şi constituia un important ornament al cămăşii.
Cămăşile albe din cânepă sau bumbac din zona sudică a Olteniei, sunt
decorate prin brodare pe umeri (altiţă, încreţ) şi pe guler.
Cu toata simplitatea croiului, anumite câmpuri ornamentale apăreau cu
regularitate la cămăşile femeieşti, până către mijlocul secolului al XX-lea:
- altiţa, porţiunea care începe de la înălţimea umărului în jos
şi care are o lungime de cca. 1215 cm;
- încreţul, porţiunea imediat următoare, sub altiţă, de cca. 46 cm;
- râurii de pe mânecă, ce încep de sub încreţ, în jos;
- brăţara (bentiţa de la extremitatea mânecii);
- pieptul iei.
La nivel ornamental, pe cămaşa oltenească regăsim cele mai reprezentative
motive cosmice, zoomorfe, fitomorfe, skeomorfe şi simbolice: şira peştelui,
încheiat în lacrimă, prescurea, trifoi stilizat, crucea, mărginaşi, râuri înfurciţi,
lucrătură în pite, încreţ în pite, mărunţăi, trupaşi, şiruri, boboci, lanţ, piezuri,
încreţ cu râuri pe dos, râuri pe dos, păianjen.
Un motiv de excepţie care apare brodat la poalele cămăşii femeieşti, rar
întâlnit în alte zone, este imaginea antropomorfă stilizată. Acest motiv se găseşte
numai la cămăşile din sudul Olteniei sau pe catrinţe (boscele). De regulă, aceste
reprezentări sugerează o horă de fete. În judeţul Romanaţi, actualmente judeţul
Olt, se regăsesc aceleaşi motive antropomorfe, însă de data aceasta nu pe
poalele cămăşii, ci doar pe boscele, la partea lor inferioară, înfăţişând personaje
masculine stilizate care parcă joacă hora Căluşului. Simbolul horei în care sunt
prinşi bărbaţi şi femei apare şi pe vâlnicul de la Mehedinţi, cusut cu fir metalic
sau beteală argintie.
Cromatica, element de unitate a cămăşilor tradiţionale din Oltenia, constă,
cu precădere, în galben, negru, roşu, verde si albastru, cu diferite tonalităţi.
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Dacă în sec. al XIX-lea culorile erau obţinute în gospodărie din plante – vopsitul
firelor se făcea cupigmenţi naturali vegetali-, în secolul al XX-lea , şi mai ales
după Primul Război Mondial, încep să pătrundă la sate şi coloranţii chimici.
Pentru a înţelege mai bine rolul şi funcţiile portului popular şi care sunt
modelele tradiţionale care pot oferi un plus de certitudine viitorului nostru, ca
popor, muzeul şi-a propus transmiterea unui mesaj cât mai clar către vizitatori,
receptat prin expunerea unor artefacte grăitoare de creaţie populară, nu doar
în sălile de expoziţie, dar şi în pieţele publice, prin intermediul târgurilor sau
al altor manifestări culturale. Fiecare Târg al Meşterilor Populari organizat la
Craiova, a avut în vedere pe lângă prezenţa olarilor, lemnarilor, iconarilor şi
nelipsita prezenţă a ţesătoarelor, atât creatoare de covoare şi ţesături de interior,
dar mai ales de costume populare olteneşti şi din alte regiuni ale ţării.
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Costumul popular femeiesc din arealul aşezării Bala-Mehedinţi
Varvara Magdalena Măneanu
Cuvinte cheie: costum popular femeiesc, colecția de textile a Muzeului Regiunii
Porților de Fier, costume femeiești existente azi în arealul așezări Bala, aspecte
ale evoluției costumului popular fermeiesc în a doua jumătate a sec XX
Rezumat: articolul prezintă o analiză din perspectiva continuității unei tradiții
a costumului femeiesc și a unor inovații petrecute în a doua parte a sec XX, pe
baza unor piese și ansambluri vestimentare din arealul așezării Bala- Mehedinți,
aflate în colecțiile Muzeului Regiunii Porților de Fier și aflate încă la deținători
din această așezare.
Studiile noastre, publicate anterior, privind cămașa femeiască fără poale1
s-au făcut pe baza colecției de textile-port popular a Muzeului Regiunii Porților
de Fier. Aceasta a fost constituită în principal în deceniile șase şi șapte ale
secolului XX, când s-au efectuat achiziții din aşezările care urmau să fie afectate
de lucrările prilejuite de construirea barajului Hidrocentralei Porţile de Fier I,
făcute în baza cercetărilor întreprinse de un colectiv condus de C.Nicolăescu
Plopşor, sub egida Academiei Române, (41 ciupage), iar pe de altă parte, dintr-o
altă etapă de achiziţii din anii 70-80, când un larg colectiv, propus de directorul
Muzeului Regiunii Porţilor de Fier din acea vreme, susţinut de Consiliul Culturii,
au început documentările în judeţul Mehedinţi şi strângerea de piese în vederea
realizării expoziţiei permanente de Artă Populară, în cadrul Secţiei de Etnografie
a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier2,( 204 ciupage achiziționate din județul
1 Studiile și articolele sunt realizate pe baza celor în jur de 300 de cămăși femeiști fără poale care
formează colecția de cămăși a Muzeului Regiunii Porților de Fier( Măneanu Varvara Magdalena,
Colecția de textile- Port popular a Muzeului Regiunii Porților de Fier, 1. Plaiul Cloșani, Drobeta,
seria etnografie, XXI, EUC, DrobetaTr Severin, 2011, p. 64-86; idem, Colecția de textile- Port
popular a Muzeului Regiunii Porților de Fier,II.Ciupage din Clisura Dunării, Drobeta, seria
etnografie, XXII, EUC, DrobetaTr Severin, 2012, p.165-181; idem, Colecția de textile-Port
Popular a Muzeului Regiunii Porților de Fier. Catalog III, Ciupage din Zona Centrală, Drobeta,
seria etnografie, XXIII, EUC, DrobetaTr Severin, 2013, p.116-151; idem, Ciupagul de Balta în
colecțiile Muzeului Regiunii Porților de Fie, Catalog, Subzona Satul de sub munte, Litua, studii
și cercetări, XV, Târgu Jiu, 2013, 459-468. idem, Repere ale artei populare românești: cămăși
femeiești fără poale din nordul și centrul mehedințiului în colecțiile Muzeului Regiunii Porților
de Fier, Contribuții istorice și culturale privind Oltenia modernă. Dedicațio Constantin
Brâncoveanu-300 ani de la Martirizare, Editura Damira, Drobeta Tr Severin, 2014, p.73-102,
idem, Ciupagul din zona de sud a Mehedințiului, în Porțile de Fier, an XIV, NR. 20 , 2014, p.2137
2 Vezi mai pe larg nota 6,7,8, la Măneanu Varvara Magdalena, Colecția de cămăși femeiști
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Mehedinți cu fonduri de la Consiliul Popular Județean Mehedinți). De asemenea
colecția de-a lungul timpului s-a îmbogățit și cu o serie de donații.
Din păcate unele așezări din Mehedinți sunt slab ilustrate în colecțiile
muzeului, altele deloc. În această situație se află arealul așazării Bala, din partea
de nord a Mehedințiului(fostul Plaiul Cloșani)3. Cercetările asupra Colecției de
Port Popular indică faptul că din satul Bala de Sus la Muzeul Regiunii Porților de
Fier există un număr restrâs de costume întregi și câteva emente disparate de port
majoritatea de la mijlocul sec XX(Vezi anexa 1). Analiza provenienței pieselor
având în vedere criteriul datei înregistrării(anul 1968) și a numelui proprietaruluinecunoscut, ne determină să avansăm ipoteza ca acestea probabil provin din
Muzeul Dr. C.I. Istrati.4 Restul pieselor provin de la șapte deținători(vezi anexa
1) după cum urmează: un costum întreg de la Bala de Sus de la Crăciun D., un
costum întreg și o cămașă întreagă de la Bala de Sus de la Scurtu I, un costum
întreg și o pereche de catrințe de la Zăgoicea de la Bala de Sus, câte o piesăcămașă întreagă de la Gurgu Eug. de la Bala de Sus - bete de la Păunescu Ioana
de la Bala- un opreg de la Raicu E. de la Bala de Sus, de asemenea un costum
întreg donat de Scurtu S. de la Bala de Sus în 1986 și un costum aproape întreg
( cămașă, poale, maramă, cămașă fără poale) donat de Scăueru Miluca de la
Brateș în 2013(vezi anexa 1).
Cu ocazia pachetului de activități5 organizate de Muzeul Regiunii Porților
de Fier6 în 2013, în colaborare cu Școala Generală Bala7, având scop sensibilizarea
tinerilor la păstrarea valorilor tradiționale sub genericul Tezaur de Artă Populară,
fără poale din Mehedinți în colecțiile Muzeului Regiunii Porților de Fier, în curs de tipărire în
anuarul Drobeta, vol. XXIV, 2015

3 Măneanu Varvara Magdalena, Colecția de textile- Port popular a Muzeului Regiunii Porților
de Fier, 1. Plaiul Cloșani, Drobeta, seria etnografie, XXI, EUC, DrobetaTr Severin, 2011, p. 75,
planșa 5; Prin arealul comunei Bala, am avut în vedere totalitaea așezărilor care din punct de
vedere administrativ sunt arondate satului Bala. Prezentul studiu se referă doar la textilele de port
din arealul satului Bala. Aici am inclus satul Bala, Bala de Sus, Brateșul,care în a doua jumătate
a sec al XIX-lea a fost asimilat de Bala de Sus , cf. R. Stroe, D. Peptenatu, Dicționar geografic al
Județului Mehedinți, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2011, p. 42
4Varvara M.Măneanu, Muzeul Naţional Dr.C.Istrati din Tr Severin, (1924-1949), în vol. Vestigiile
arheologice şi tradiţii culturale, MJM, Craiova, 2009, p.33-47.Aceste piese ar putea fi datate de
la începutul secolului XX având în vedere că ele au fost exponate la Expoziția Generală Română,
București, 1906, probabil la secțiunea Arta casnică și alături de alte arttefacte au făcut parte din
patrimoniul Muzeul Naţional Dr.C.Istrati din Tr Severin, (1924-1949).
5 Expozițe de costume din comuna Bala, înterpretarea de dansuri populare locale, condus de
Ionuț Giurgi, realizarea unor lucrări de artă plastică inspirate de motivele decorative de pe
elemengtele de port popular sau alte textile și expoziția personală na elevei Alexandra Enescu.
6 Expunerea costumelor s-a făcut la Complexul Balnear Bala prin grija Lidiei Dondesi-curator
expoziție, plasticiană recunoscută a Muzeului Regiunii Porților de Fier căreia îi mulțumim pe
această cale pentru materialul fotodocumentar pus la dispoziție.
7 Școala Generală Bala , reprezentată de Directorul profesor Ionuț Giurgi
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am avut ocazia să vizionăm un număr de 17 costume populare femeiești8 despre
care în cele ce urmează ne propunem să prezentăm unele considerații.
Această serie de costume, limitată totuși pentru a putea ajunge la o
concluzie definitivă prezintă interes din două puncte de vedere. Pe de o parte
costumele sunt ansambluri vestimentare9 provenind de la cele care le-au
gândit și confecționat sau moștenit în unele cazuri. Pe de altă parte ilustrează
problematica costumului popular femeiesc din a doua parte a secolului XX
în arealul Bala, cu unele elemente de continuitate, de inovație și prezența
costumului popular viața acestei comunității în mileniul trei.
Trecând în revistă ansamblurile vestimentare cu elementele componente
putem constata puține elemente arhaice de continuitate, spre exemplu găsim doar
trei cămăși cu încreț, amintind de mâneca tripartită, mai dificil de realizat.
(planșa 1, costum 1,3; planșa 2, costum 10). O singură cămașă de acest tip există
și în colecția de cămăși a muzeului.(foto 1), și o singură cămașă este cu altiță fără
încreț fără a respecta tipul tradițional de compunerea altiței(planșa 1, costum5).
În general mâneca acestor cămași are compoziția în blană în rânduri drepte sau
sabiate.
Cele mai multe observații care le putem face se referă la inovații de
simplificare a tehnicii de realizare sau la împrumuturi cromatice din alte zone,
la compunerea decorului sau la materialului din care se realizează piesele de
port.
În expoziția de costum femeiesc realizată de curatorul acesteia de la
Muzeul Regiunii Porților de Fier cu costume care mai există în Bala în prezent
se află un costum cu decorul în întregime realizat în război, în cocleți(planșa1,
costum1, planșa 2, costum 8,9, planșa3, fata10, costum cu piesele realizate în
cocleți(vezi planșa 1, costum 1), piese separate în cocleți(cămașă cu poale, vezi
planșa 1,costum 2; poale, vezi planșa 3, fata 1; cămașa și poale, vezi planșa 2,
costum 8, 9; cămașă, vezi planșa 3, fata 2), care a avut o răspândire destul de largă
în Plaiul Cloșani, în unele părți ale Zonei Centrale10 și chiar în Clisura Dunării(
cămașa, planșa 2, costum 8 similară cu două cu două piese din microzona Orșova
)11, mai ales în a doua parte a sec. XX, mai rapid de realizat pentru femeia de la
810 costume provenite de la deținătoare din Bala precum: Scurtu Paulina, Dăogaru Ana, Bobic
Ica, Vlăduț Loredana, Ungureanu Ana și 7 costume purtate de elevele din grupul de dansuri
populare din Bala.

9 Adesea în timpul achizițiilor pieselor de port popular dintr-o eroare nu s-a ținut cont de
importanța documentară a ansamblu vestimentar, ci s-au achiziționat de multe ori piese disparate
piezându-se o serie de elemente de concepție estetică a celor care au confecționat costumul
10 Ciupag cu decorul realizat în război asemănătoar cu o cămașă din Zona Centrală, Valea
Coșuștei, sat Cocorova. Vezi,Varvara Magdalena Măneanu , Colecția de textile-Port Popular
a Muzeului Regiunii Porților de Fier. Catalog III, Ciupage din Zona Centrală, Drobeta, seria
etnografie, XXIII, EUC, DrobetaTr Severin, 2013, p.127,poziția 20 și planșa I/6
11 Varvara Magdalena Măneanu, Colecția de textile- Port popular a Muzeului Regiunii
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sat angajată în activități înafara gospodăriei cum ar fi zilele de muncă prestate la
C.A.P.
Ca aspecte ce privesc unele împrumuturi observăm prezența elementelor
de port și cromatica costumului ungurenesc catrințele negre, vesta, ilicul(vezi
planșa1, costum 3,5 și planșa 3, fata4,6 ) și culoarea neagră a decorului cămășii
și a poalelor, catrințe monocrome de postav-negre, prezent în vestimentația
femeiască ca un reflex al influenței costumului ungurenesc. Un alt costum în
întregime în nuanțe de albastru(vezi planșa3, fata 2) și un opreg de culoare
albastră, (fata 3), probabil că reia o modă cromatică care se pare că a existat în
perioada interbelică în Zona Centrală a Mehedințiului.12 Găsim de asemenea, o
cămașă având mâneca cu compoziția decorativă amintind de cămășile din partea
de sud a județului(vezi planșa 2,costum 7) și de asemenea o fotă de catifea neagră
brodată la poale cu motiv floral policrom(vezi planșa1,costum 4), întâlnită în
Zona de Sud a Mehedințiului. Putem semnala și influența orășenească în ceea ce
privește ornamentica cum ar fi perechi de cireșe brodate ca decor. Se mai poate
face o remarcă asupra migrăriin unor elemente de ornamentică. Ornamentul
poalelor de la fata 5- strugurele cu frunză îl găsim pe o cămașă din Ogradena,
Clisura Dunării, P1302.13
Există și aspecte atipice ce privesc croiul, cămașă cu despicătura într-o parte,
cămăși cu mâneca largă la capăt, strânsă în bentiță(vezi planșa 2, costumul 7
planșa 3, fata 1,2) sau șnuruleț(planșa 1, costumul 4,6), opreg din bumbac, cu
bordură(vezi planșa 1,costum 6).
Ca efect al preluării la mijlocul și în a doua parte a sec.XX, de către lumea
satului românesc a unor materiale realizate industrial găsim oprege și catrințe
din mătase și bumbac, cămă și fote sau catrințe croite din aceste materiale
moderne(nailon, perdea, catifea, pasmanterie-mărgeluțe(vezi planșa 3,fata 4),
bumbac-arnici colorat(vezi planșa 1,costum 2, 6) și cusute cu motive și după
canoane tradiționale, fiind adaptate la piese de port mai vechi, costum femeisc
tip ungurenesc(vezi planșa 3, costum 5). Ca element de modernitate ce ilustrează
emanciparea femeii de la sat este cămașa cu despicătura pe
mijlocul pieptului sau cu gura largă care se înbracă pe cap cu gura largă având
aspect decoltat.
Dacă la unele costume se vede că au fost gândite ca un ansamblu mai ales
Porților de Fier,II.Ciupage din Clisura Dunării, Drobeta, seria etnografie, XXII, EUC,
DrobetaTr Severin, 2012, p.179, poziția 25,26.

12 Gh.T.Dumitrescu, Arta populară olteană, Oltenia, Fundația Culturală Regele Mihai I, 1943,
p.409; Măneanu Varvara Magdalena, Colecția de textile- Port popular a Muzeului Regiunii
Porților de Fier, 1. Plaiul Cloșani, Drobeta, seria etnografie, XXI, EUC, DrobetaTr Severin,
2011, p. 73
13 Varvara Magdalena Măneanu, Colecția de textile- Port popular a Muzeului Regiunii Porților
de Fier,II.Ciupage din Clisura Dunării, Drobeta, seria etnografie, XXII, EUC, DrobetaTr
Severin, 2012, p.175, poziția 14.

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

377
în ceea ce privește cromatica sau tehnica de realizare, altele ansambluri chiar dacă
reflectă un echilibru cromatic dezvăluie faptul că inițial au făcut parte din alte
ansambluri vestimentare(vezi planșa 3, fata 1,3, 5,6,7), alte ansambluri arată că
piese precum cămașa au fost adecvate la piese mai vechi, sau piese mai vechi au
fost constituite în ansambluri cu cămăși din considerente au fost achiziționate de
la magazinele de desfacere ale Cooperativei Meșteșugărești Baia de Aramă(fata
7, costumul 6,7).14
Activități cultural artistice organizate în așezările rurale ale Mehedințiului
în colaborare cu școala, asemenea celei de la Bala cu scopul de a conștientiza,
salva și a asigura o continuitate a valorilor de civilizație tradițională românească
sunt de dorit și pe viitor cu atât mai mult dacă acestea vor aduce completări la
arhiva documentară a Secției de Etnografie și artă populară a Muzeului Regiunii
Porților de Fier.

14 Trei cămăși cel mai probabil, din diferite considerente au fost achiziționate de la magazinele
de desfacere ale Cooperativei Meșteșugărești Baia de Aramă(fata 7, costumul 6,7)
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ANEXA 1

denumire
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fâstâc
fâstâc
OHJăWXUă
FăPD܈ăÌ
bete
FăPD܈ă%
FăPD܈ăÌ
opreg
bete
opreg
FăPD܈ă
ie marchizet
mar. În fir
PDUDPă
PDUDPă
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܈WHUJGHJL
bete
FăPD܈ăÌ
opreg
opreg
FăPD܈ăÌ
FăPD܈ăÌ
bete
FăPD܈ă
fâstâc
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fâstâc
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cod
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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P
P
P
P
P
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nr.inv
175
718
719
2020
201
1664
1240
1239
399
1839
431
2797
2794
2796
2799
2800
2798
2795
2506
2508
2507
530
1041
1122
1638
1260
598
599
811
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FkQHSă
FkQHSă

PăUJHOH

loc.prov
Bala Sus
Bala Sus
Bala Sus
Bala Sus
Bala Sus
Bala
Bala Sus
Bala Sus
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Bala Sus
%UDWH܈
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FOTO1, P1260/Bala de Sus

)HWHGHOD%DODvQFRVWXPSRSXODUVHFYHQ܊ăGHODPDQLIHVWDUHD
FXOWXUDODUWLVWLFăGHHGXFDUHSURSDWUimoniu a tinerilor Tezaur de ArWă3RSXODUă
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3/$1܇$

Ungureanu Ana , costumul 1

Bobic Ica, ia, costumul 4
Ungureanu Ana, fota

Scurtu Paulina, costumul 2

Bobic Ica, costumul 5

9OăGX܊/RUHGDQDFRVWXPXO

Bobic Ica, costum 6
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3/$1܇$

DăRJDUX$QDFRVWXPXO

Ungureanu Ana, costumul 9

Scurtu Paulina, costumul 8

'ăRJDru Ana, costumul 10
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fata1

fata 5

fata 2

detaliu poale fata5

fata3

detaliu FăPD܈ă
&OLVXUD'XQăULL

fata4

fata6

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

GHWDOLXFăPD܈DIDWD

fata7

383
Textilele de interior în Ţara Chioarului pe parcursul secolului al
XX-lea.
Janeta Ciocan
Cuvinte Cheie: Ţara Chioarului; textile, cerga, lipideu, faţă de masă,
perdea, ştergar.
Rezumat: Prezentul studiu se referă la evoluţia textilelor de interior din
Ţara Chioarului, una dintre cele mai interesante zone etnografice aflată în nordul
Transilvaniei. Autorul împarte ţesăturile din interiorul chiorean în patru categorii.
Pentru fiecare se face o analiză a materialelor folosite pe parcursul secolului XX
şi cum acestea au influenţat aspectul lor. De asemenea sunt subliniate şi cauzele
care au dus la dispariţia unora din textilele tradiţionale din interiorul locuinţei
tradiţionale.
Viaţa omului a gravitat dintodeauna în jurul locuinţei, aceasta evoluând
odată cu dezvoltarea economică, socială şi chiar politică a societăţii. Din acest
punct de vedere ea reflectă toate modificările apărute în aceste planuri. Interiorul
locuinţei ţărăneşti a fost condiţionat de „mediul natural, de ocupaţii, de stadiul
dezvoltării tehnicii la un moment dat, de schimbările culturale.”1 Caracteristic
pentru poporul român este faptul că pe întreg teritoriul locuit de acesta
specialiştii au constatat o mare unitate în ce priveşte organizarea acestuia, unitate
manifestată, aşa cum remarca Georgeta Stoica în lucrarea menţionată mai sus, în
toate elementele de bază. Obiectele din interiorul ţărănesc au avut, la origini, o
semnificaţie aparte. Ele pot fi privite ca obiecte de sine stătătoare dar obligatoriu
şi ca parte a ansanblului.
Din multitudinea obiectelor aflate în interiorul ţărănesc cele care fac
diferenţa între zonele etnografice sunt piesele de mobilier şi textilele de interior.
Mobilierul, ca formă şi locaţie în economia spaţiului din interiorul locuinţei,
se aseamănă pe întreg spaţiul locuit de români. Diferenţele apar în ce priveşte
materialul din care este realizat, unele tehnici de lucru şi mai ales compoziţia
ornamentală. Textilele de interior prin cromatică şi compoziţiile ornamentale
sunt cele care dau nota de originalitate a fiecărei zone etnografice.
O privire aruncată în istoria evoluţiei interiorului locuinţei ţărăneşti şi mai
ales a pieselor care îl compun demonstrează conservatorismul accentuat, ceea
ce nu înseamnă că nu s-au înregistrat schimbări în ce priveşte tehnicile de lucru,
ornamentica şi cromatica. De-a lungul timpului textilele de interior au câştigat
tot mai multă importanţă, fapt confirmat tocmai de perfecţionarea tehnicilor prin
care acestea erau realizate. Pe lângă evoluţia tehnicilor putem aminti: apariţia
unor materiale noi ce au dus la schimbări majore legate de tehnicile de lucru;
1 Georgeta Stoica, Interiorul locuinţei ţărăneşti, Bucureşti, Editura Meridiane, 1973, p.6
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influenţele reciproce cu vecinii mai ales în ce priveşte motivele decorative
folosite; substanţele folosite pentru obţinerea culorilor etc. De-a lungul timpului
schimbările survenite în varii domenii au adus transformări şi în aspectul
interiorului locuinţei ţărăneşti, secolul al XX-lea excelând în această direcţie. În
prima parte a lui viteza de implementare a noului a fost ceva mai lentă, dar după
mijlocul secolului viteza a depăşit chiar capacitatea specialiştilor de a observa şi
analiza fenomenul.
Referindu-ne direct la Ţara Chioarului putem afirma fără greşeală că
până la începutul secolului al XX-lea schimbările au fost puţine, cercetările
subliniind că pe parcursul a peste două sute de ani se poate vorbi de o locuinţă
tradiţională care prezintă unele modificări doar în ce priveşte tehnica de ridicare
a construcţiilor, planurile caselor rămânând aceleaşi. Cele mai multe locuinţe
având doar trei încăperi: casa, tinda şi cămara, puţine fiind cele cu două camere
de locuit. Prima schimbare adusă de secolul al XX-lea a fost răspândirea caselor
construite din cărămidă care a adus după sine schimbări majore a planimetriei
şi a numărului de încăperi. Astfel planul casei se modifică după 1920, practic
nu s-au mai construit case cu o singură cameră de locuit. În acest context „casa
curată” devenind o prezenţă comună va duce la creşterea numărului textilelor
cu rol decorativ în locuinţa ţărănească. (foto 1) O altă influenţă majoră asupra
aspectului textilelor de interior în Ţara Chioarului a avut-o răspândirea cu viteză
a bumbacului şi a culorilor industriale.
Tot aici, la începutul secolului al XX-lea un rol deosebit l-a avut ASTRA
prin activităţile desfăşurate, mai ales cu ajutorul intelectualilor, în vederea
pregătirii populaţiei pentru realizarea Marii Uniri. În aceste activităţi au fost
angrenate soţiile, fiicele marilor personalităţi care au fost artizanii Unirii, soţiile
învăţătorilor şi preoţilor locali. Acestea organizau întâlniri culturale la care
participau şi femeile din localitatea respectivă, prilej cu care au fost răspândite
albume cu cusături româneşti care au devenit sursă de inspiraţie pentru localnice.
Perioada a fost cea care a adus şi culoarea în portul popular din această zonă
etnografică. Organizarea a numeroase coruri care au impus costume identice
pentru corişti, costume realizate prin folosirea unei noi tehnici de realizare a
decorului – broderia în cruciuliţe. Pe lângă aceasta decorul era cusut cu bumbac
roşu, galben şi albastru, acestea fiind primele culori folosite în Chioar. Până
la sfârşitul secolului al XIX-lea ţărăncile din Ţara Chioarului foloseau pentru
realizarea decorului pe piesele de port broderia „în ciur” (englezească) şi broderia
peste fire realizate numai cu aţă albă.2
În ce priveşte ţesăturile de interior din Ţara Chioarului, obiectul prezentării
de faţă, le-am împărţit în: 1. Textile folosite pentru acoperirea patului, a laviţelor
şi pentru decorul rudei; 2. Lipideele (cearşafurile) de pat şi de rudă, feţele de
pernă; 3 feţele de masă şi perdelele; 4 Ştergările din locuinţa ţărănească.
2 Janeta Ciocan, Portul Popular din Ţara Chioarului, Baia Mare, Editura Ethnologica, 2006, p.
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1.Textile folosite pentru acoperirea patului, a laviţelor şi pentru decorul
rudei.
Aceste piese pot fi împărţite după materia primă utilizată la realizarea lor.
Unele sunt confecţionate în exclusivitate din lână, altele din lână în combinaţie
cu cânepă sau bumbac. În primul rând avem piesele realizate din lână, prelucrate,
după ce erau terminate, la vâltoare. Astfel ţesătura, deşi deasă, era elastică şi
călduroasă. În zonă sunt numite ţoluri, rolul lor fiind atât de învelitoare pentru
pat, dar şi învelitoare pentru oameni, în perioadele reci. Ţolul se ţesea în războiul
de ţesut, în patru iţe, cu beteală de cânepă şi urzeală de lână. În general războiul
permitea ţesutul materialelor cu o lăţime de 50-60 cm. În cazul în care el era
destinat să acopere laviţa sau lădoiul se folosea aşa cum era scos din război,
dar dacă era destinat să acopere patul sau ca învelitoare se coseau laolaltă doitrei laţi. Cu cât coborâm mai mult în timp observăm că pentru realizarea lor era
preferată lâna naturală albă sau neagră cu timpul folosindu-se şi alte culori. În
timpul ţeserii se formau dungi de diferite culori, în final, suprafaţa ţolului apărând
în dungi subţiri. (foto 2) La începutul secolului al XX-lea, sub influenţa caietelor
cu modele apar şi ţoluri pe suprafaţa cărora întâlnim benzi decorate cu motive, de
cele mai multe ori geometrice. (foto 3)
O piesă cu un rol deosebit în interiorul casei din Ţara Chioarului este
cerga, un ţol realizat din lână toarsă în fir gros, tehnica numindu-se „îndrugat”.
Piesele se foloseau pentru acoperirea patului şi a oamenilor în anotimpurile reci.
În Ţara Chioarului cerga a făcut o istorie aparte ducând chiar la apariţia unui sat
specializat în realizarea acestei piese textile folosite în interiorul ţărănesc. Este
vorba de satul Chiuzbaia, iar „cerga cu biţi” realizată aici a ajuns să fie cunoscută
în toată ţara ca „cerga de Chiuzbaia”. Satul Chiuzbaia, chiar dacă este izolat
oarecum, se află amplasat între cele două centre miniere importante din zonă:
Baia Mare şi Baia Sprie. Ţărăncile de aici veneau la târgurile din aceste oraşe cu
cergi care erau căutate nu numai de populaţia rurală ci şi de cea orăşenească. Satul
a devenit astfel specializat nu numai în realizarea cergilor ci şi pentru spălarea
textilelor de dimensiuni mari în vâltoare. În sat există câteva zeci de vâltori de-a
lungul râului care îl străbate unde populaţia din cele două oraşe şi din satele cu
caracter minier aduceau la spălat toate piesele grele din lână aflate în locuinţă.
În secolul al XX-lea s-a răspândit în tot Chioarul cerga cu biţi. Piesele
se realizau în general din lâna naturală, într-o singură culoare, uneori în două.
Cele mai vechi piese aveau ca decor doar câte o dugă de altă culoare realizată la
capetele piesei. Apoi dungile s-au repartizat pe toată suprafaţa folosindu-se, pentru
a da căldură obiectului, culorile roşu şi galben. Începând cu deceniile doi-trei ale
secolului trecut s-au realizat şi „cergi cu modele”, motivul preferat fiind cel solar
realizat cu ajutorul romburilor cu creste. Interesante sunt piesele care folosesc
„biţii”. Aceştia sunt fire de lână lungi de 10 cm, legaţi pe una din feţele cergii. În
cazul în care cerga era făcută din lână monocromă, sau era realizată în tablă de
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şah prin periere cerga primea un aspect pufos plăcut şi la vedere şi la atingere.
Dar dacă cerga era cu modele pe o faţă ea se peria, iar pe cealaltă „biţii” nu erau
periaţi. Astfel pe o parte modelul realizat în tehnica alegerii printre fire apărea
clar, iar pe cealaltă parte abia se putea ghici. Aceste cergi, în cazul în care erau
folosite ca piese decorative pentru rudă, permiteau gospodinelor să le folosească
când pe o parte, când pe alta, privitorul având senzaţia că are în faţă un alt obiect.
(foto 4) Din deceniul al doilea al secolului al XX-lea cerga cu modele se realiza
şi cu lână colorată, dar vopselurile folosite au fost în exclusivitate industriale.
La realizarea lor creatoarele preferau motivele florale împrumutate din cărţile
cu modele amintite de noi mai sus, dar trebuie să remarcăm că, aceste piese, nu
au ajuns să fie preferate în decorul locuinţei. De prin anii şaizeci ai secolului
trecut s-au realizat seturi pentru decorarea interioarelor moderne. Acestea erau
formate din cerga mare care acoperea patul de dormitor sau canapeaua, două
cergi înguste pentru fotolii şi mai multe piese pătrate de 50/50 cm pentru scaune.
Tot în această petioadă se introduce colorarea lânii în diferite nuanţe de roşu sau
galben, piesele în sine dând senzaţia că priveşti un soare. (foto 5 şi 6) Din păcate
după anii nouăzeci, acest gen de produse textile au fost tot mai rar cerute pe
piaţă, fapt datorat şi tendinţei actuale de a scoate textilele din interiorul locuinţei,
atât ţărăneşti cât şi orăşeneşti. Azi putem afirma că centrul Chiuzbaia şi-a încetat
activitatea ca producător de cergi, satul rămânând, deocamdată, cunoscut doar
pentru vâltorile sale.
O învelitoare care a câştigat teren în Ţara Chioarului începând din
deceniile trei-patru ale secolului al XX-lea a fost şi ţolul în „coşte”, numit mai
târziu cuvertură. Acesta se realiza pe o urzeală de cânepă cu beteală din lânică. La
început aceste cuverturi aveau ca decor doar pătrate obţinute prin alesătură, dar
cu timpul, mai ales în a doua parte a secolului, motivele au devenit complicate
compoziţii florale. (foto 7 şi 8)
Pe lângă aceste piese realizate din lână pentru acoperirea laviţelor şi
a lădoaielor s-a folosit şi un material realizat din cânepă, material din care se
confecţionau şi desăgile. Acestea erau realizate în „coşte” (pătrate ), model care
se putea realiza relativ uşor în războiul de ţesut. Firele folosite pentru beteală
aveau diferite culori: negru, roşu sau galben, aspectul final al pieselor fiind unul
vesel.
Tot în secolul al XX-lea s-a răspândit şi „zdrenţarul” piesă textilă realizată
din diferite resturi textile. Din acestea se realizau în războiul de ţesut covoraşe
înguste dar lungi cu care se acopereau lădoaiele, dar mai ales erau puse pe jos,
cu rol de preşuri.
2. Lepedeele (lipideele) de pat şi de rudă, feţele de pernă.
Pentru a se putea dormi în pat, acesta avea nevoie de o saltea, care în sate,
până târziu în secolul al XX-lea era formată din paie şi foarte rar din lână. Paiele
erau puse într-un „dos” sau „strujac”, un fel de sac mare confecţionat din pânză
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ţesută din cânepă de cea ma slabă calitate. Peste acesta se aşeza lepedeul.
Lipideele sunt piese textile realizate din pânză de cânepă, cânepă în
amestec cu bumbac (pânză învăluită) sau din bumbac. După calitatea pânzei
se poate şti şi destinaţia lui, de uz sau cu rol ornamental. În general pe pat vom
întâlni două lepedee. Primul aşezat direct pe saltea era cel folosit şi la dormit, iar
al doilea se punea doar ziua şi era lepedeul confecţionat din pânză de calitate.
Dacă primul era făcut doar din doi laţi de pânză cusuţi simplu între ei, la cel de
al doilea apar mai multe elemente ornamentale. În primul rând laţii de pânză sunt
prinşi între ei cu cheiţe artistic executate sau au între ei cipcă (dantelă) croşetată
în gospodărie. Aceaşi dantelă o vom regăsi şi pe trei laturi ale lepedeului, acestea
fiind cele care rămân parţial sau integral la vedere. Pentru că pe timpul verii peste
acestea nu se mai aşeza cerga sau ţolul, lepedeul era ţesut în război cu diferite
modele rezultate din tehnica de ţesut. Lepedeul care se aşeza pe rudă nu era
diferit de cel decorativ pentru pat. Uneori dantela acestuia, singura care rămânea
la vedere, era mai lată şi i se acorda mai multă atenţie. (foto 1)
După apariţia planului de casă cu două camere de locuit, din care una
devine depozitara pieselor cu rol decorativ apare un lepedeu decorat pe toată
suprafaţa. Acesta se aşeza peste lepedeul alb căruia îi rămânea la vedere doar
dantela de pe margini. Lepedeul a rezistat în interiorul ţărănesc până prin anii
şaizeci ai secolului trecut. În această perioadă în cele mai multe sate ale zonei se
generalizează casa „în vinclu” (cu planimetrie în formă de L; casa în unghi drept),
casă construită din cărămidă, cu mai mult de două camere şi unde proprietarii
tind tot mai mult să folosească doar obiecte cumpărate din comerţ. Lepedeul era
ţesut din pânză de cânepă în amestec cu bumbac şi este realizat în dungi albe şi
roşii. Dungile albe rămân simple, dar pe cele roşii regăsim ornamente geometrice
realizate prin alesături peste şi printre fire cu bumbac alb şi albastru închis.
În a doua parte a secolului al XX-lea lepedeele folosite pentru decor au
suferit schimbări majore. La început se confecţionau tot din pânză ţesută în casă, dar
apare o bordură decorativă realizată în broderie plină cu aţă multicoloră. Motivele
folosite la realizarea acestor borduri sunt cele florale. În general lepedeul este
înconjurat de o ghirlandă de frunze şi flori multiclore, aşezată la câţiva centimetri
de dantela care înconjoară marginile. Suprafaţa piesei este împărţită în două de
un registru decorativ format tot dintr-o ghirlandă de flori. (foto 9) De asemenea
creşte suprafaţa lui pentru că din casa chioreană dispare patul tradiţional şi el
trebuia adaptat la canapelele moderne. Cu timpul pânza confecţionată în casă a
fost înlocuită cu cea cumpăra din comerţ, dar decorul se realiza în gospodărie
şi consta din broderie peste fire cu aţă multicoloră. Uneori pentru broderie era
preferat firul sintetic care avea culori mai stridente. Se remarcă însă păstrarea
geometrismului şi păstrarea dantelei realizată manual din aţă de bumbac albă.
(foto 10)
O piesă decorativă specifică Ţării Chioarului este căpătierul. (foto 11)
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Acesta avea rolul de a acoperi tăblia vizibilă a patului. Piesa este aproape identică
cu lepedeul cu dungi cu diferenţa că la acesta dungile albe sunt înguste şi au rolul
de a scoate în evidenţă motivele de pe dungile roşii pe care le flanchează. Decorul
pieselor este obţinut prin tehnica alesului printre fire şi este format din motive
geometrice, romburi prinse între cârlige şi o stilizare accentuată a pomului vieţii
redat ca floarea în glastră.
Până la mijlocul secolul al XX-lea pernele se numeau căpătâie, aveau
formă dreptunghiulară şi decorul aşezat compact la un capăt. Până în secolul al
XX-lea căpătierele erau realizate din pânză de cânepă şi aveau capetele decorate
cu alesături realizate în tehnica peste şi printre fire realizate cu aţă roşie şi
albastru închis şi aproape că nu exista diferenţă între ele şi capetele decorate ale
ştergarelor de cui. Rolul lor se accentuează în interioarele cu „casa curată”, care
pe lângă rolul de păstrătoare a lucrurilor valoroase din casă era şi locul în care
gospodina îşi etala talentul. De asemena în cazul în care casa avea fată de măritat
aici se expuneau şi piesele lucrate de aceasta, care făceau parte din zestrea ei,
tocmai pentru a fi preţuite de eventualii pretendenţi. În această casă, în care nu
se dormea, patul era încărcat cu perne, fiecare decorată altfel rezultând o friză
decorativă cu impact asupra celor care intrau în încăpere. (foto 12) Pernele rămân
importante şi în secolul al XX-lea, mai ales că pe acestea le regăsim şi în diferite
ceremonii tradiţionale. Într-o pernă specială era dus la biserică pruncul pentru a fi
botezat; pe o pernă îngenuncheau în biserică mirii când îşi cereau iertăciunea de
la părinţi; pe perne erau aşezaţi naşii când finii le spălau mâinile într-o secvenţă
ceremonială a nunţii tradiţionale; pernele erau şi vedetele din carul care purta
prin tot satul zestrea fetei; o pernă cu alesături se punea sub capul mortului în
sicriu.
La piesele mai vechi de primul deceniu al secolului trecut, decorul feţelor
de pernă era realizat doar în tehnica alesului în război cu motive geometrice sau
florale puternic geometrizante, folosindu-se pe fond roşu doar culoarea albă şi
albastră.. În prima parte a secolului al XX-lea aproape că se generalizează decorul
realizat prin tehnica broderiei peste fire şi chiar în cruciuliţe, dar şi tendinţa de
redare naturalistă a motivelor. După mijlocul secolului al XX-lea se schimbă
pânza din care se realiza faţa pernei, ea fiind cea cumpărată din comerţ. Apare
de asemenea, alături de broderie şi aplicarea unor volane realizate din acelaşi
material cu faţa de pernă.
3. Feţele de masă şi perdelele
Faţa de masă din Ţara Chioarului se realiza în exclusivitate din pânză
de cânepă, în secolul al XX-lea, pânza folosită fiind cea ţesută din cânepă şi
bumbac care avea un aspect mai plăcut. Decorul era realizat în războiul de ţesut
fiind obţinut prin tehnica alesului printre şi peste fire. Motivele ornamentale sunt
aceleaşi pe care le regăsim pe ştergările de rudă, feţele de pernă sau căpătierele
paturilor. Totuşi primele două decenii ale secolului al XX-lea aduce schimbări
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majore în realizarea acestor piese textile. Datorită acelor întâlniri culturale
amintite de noi în prima parte, a şezătorilor organizate de preotese în care se
foloseau intens cărţile cu modele au apărut schimbări majore în realizarea acestor
piese. La piesele din prima parte a secolului al XX-lea suprafaţa feţei de masă
era împărţită în vergi albe şi roşii. Pe aceste vergi se detaşau motivele decorative
alese cu aţă de culoare roşie şi albastră pe vergile albe şi cu aţă albă şi albastră
pe vergile albe. (foto 12) Feţele de masă confecţionate după modele sunt total
diferite. Forma lor este cea a mesei pe care se aşeza cu condiţia ca dimensiunile
să depăşească cu cel puţin 20 cm, pe fiecare parte, marginea mesei. Toate feţele
de masă au de jur împrejur dantelă croşetată în gospodărie. Aceeaşi dantelă leagă
şi cele două sau trei foi ale feţei de masă. Pe faţa de masă apare şi un chenar
decorat prin broderie plină. (foto 17) Se putea folosi şi broderia în cruciuliţe,
motivele ornamentale folosite în această perioadă sunt aproape în exclusivitate
cele florale redate naturalist. (foto 18) În a doua parte a secolului al XX-lea,
pentru confecţionarea feţelor de masă, dispare complet pânzei ţesută în casă care
este înlocuită de pânza cumpărată, dar decorul este realizat de femeile caselor
respective. Remarcăm faptul că este aproape imposibil să găseşti două piese
identice, imaginaţia creatoarelor fiind inepuizabilă.
Ca şi în alte zone etnografice perdelele sunt o apariţie târzie în peisajul
interioarelor ţărăneşti din Ţara Chioarului. Practic ele au apărut atunci când
materialele şi tehnicile de construcţie au permis apariţia ferestrelor de dimensiuni
mari. La început acestea erau fâşii înguste de pânză, decorate mai simplu sau mai
complicat în tehnicile ştergărilor de cui şi care se prindeau în partea superioară
a ferestrelor. Se mai foloseau perdele realizate cu croşeta motivele decorative
preferate de creatoare fiind cele vegetale, florale şi avimorfe. (foto 19) Pe măsură
ce ferestrele se măresc şi perdelele tind să le acopere tot mai mult. În Ţara
Chioarului s-au realizat perdele din pânză ţesută în casă de calitate superioară
decorate prin broderia în ciur. De la simple fâşii, care acopereau ferestrele cu
două aripi, s-a ajuns, începând cu anii şaizeci când s-au folosit în construcţii tot
mai mult ferestrele cu trei aripi, la perdele de dimensiuni foarte mari. Acestea
aveau două fâşii verticale ce porneau de deasupra ferestrei şi se opreau pe podea,
legate între ele de o fâşie aşezată orizontal. Între acestea pe ochiurile de geam
rămase libere se puneau perdele mici. Decorul acestor perdele era realizat în
exclusivitate în tehnica broderiei englezeşti numită local „în ciur”. Pe o suprafaţă
atât de generoasă creatoarele şi-au pus imaginaţia la lucru, motivele folosite fiind
dintre cele mai sofisticate: vegetale, florale, avimorfe etc. rezultatul fiind piese de
o valoare inestimabilă. (foto 20)
4. Ştergările din Ţara Chioarului (de rudă, de cui şi de coşarcă)
Dintre textilele de interior ştergările suscită poate cel mai mare interes.
Le întâlnim în toate zonele etnografice, în fiecare casă având cea mai diversă
funcţionalitate. Din cele patru criterii de funcţionalitate ale ştergarelor întâlnite în
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interiorul ţărănesc, pe care le-a stabilit Gheorghe Nistoroaia,3 în Ţara Chioarului
vom regăsi doar trei. Ştergarele de aici se folosesc: pentru uz, ca piesă decorativă
în interiorul ţărănesc şi în cadrul unor obiceiuri populare.
Nu exista casă pe teritoriul românesc în care să nu găsim ştergare pentru
şters atât pe corp cât şi pentru diferite obiecte din interior. Mai existau ştergări
folosite pentru acoperirea mâncărurilor rămase pe masă sau a pâinii şi ştergări
cu care se acoperea mâncarea pusă în coşurile cu care aceasta era dusă la câmp.
Aceste piese textile erau ţesute doar din cânepă, în două iţe, cu o ţesătură puţin
mai rară şi în general nu aveau decor. În cazul în care decorul apărea era unul
simplu realizat din una, maxim două dungi subţiri de culoare roşie sau nagră la
ambele capete. În Ţara Chioarului trebuie să facem o referire specială la ştergarul
folosit pentru ştergerea pe corp. Unele dintre acestea, cele folosite de oaspeţi,
aveau lungimi remarcabile de până al 2 m şi lăţime de 0,5 m, decorul constând
în dungi, de diferite lăţimi, de culoare roşie aşezate la ambele capete.
Ştergările pentru decorarea interiorului au apărut probabil din cele de uz,
în final funcţia decorativă devenind prioritară. Între aceste ştergări deosebim în
Ţara Chioarului două tipuri: ştergarul de rudă şi ştergarul de cui (perete). Faţă de
Ţara Maramureşului, cu care se învecinează, în Ţara Chioarului ruda este mai
simplă. Dacă în Ţara Maramureşului ruda este încărcată cu o mulţime de textile
decorative: lipidee, cergi, covoare, perne, în Chioar pe rudă se vor regăsi doar
lipidee şi ştergurile de rudă. (foto 1) Aşa cum le spune şi numele aceste ştergări
se folosesc doar pentru a fi aşezate pe rudă, rolul lor fiind doar cel de a decora
colţul respectiv. Ştergarul are formă dreptunghiulară cu lăţimea latului de pânză
având decorul amplasat la unul din capete, pe aproximativ 2/3 din suprafaţa
piesei. Compoziţia ornamentală este compactă, singura culoare folosită era roşu
a cărui nuanţe poate diferi în funcţie de sat, de la roşu sângeriu la o nunţă de
bordo. Motivele decorative folosite la realizarea decorului sunt în exclusivitate
cele geometrice, acestea păstrându-se aceleaşi de-a lungul timpului, până când
piesa a ieşit din decorul locuinţei ţărăneşti din Ţara Chioarului, dispariţie datorată
evoluţiei planimetriei caselor şi a dispariţiei rudei din locuinţă. (foto 21, 22)
Ştergarele de pe rudă nu au motive identice, dipotrivă fiecare piesă are un motiv
decorativ propriu. Din multitudinea de pise, depistate în teren de specialiştii
muzeului băimărean, nu au fost găsite două identice ceea ce ne permite să afirmăm
că fiecare ştergar este un unicat.
Dacă ştergarele de rudă au dispărut din inventarul pieselor textile ce
decorează interiorul chiorean încă de prin deceniile şase şapte ale secolului trecu,
ştergarele de cui le vom întâlni şi azi. Oricât de modernă ar fi casa construită
va avea o camera cu rolul „casei de oaspeţi” în care se vor expune lucrurile
considerate, de prorietari, cele mai valoroase. Oamenii din Ţara Chioarului îşi
3 Gheorghe Nistoroaia, Ştergare populare, Bucureşti, Muzeul de Artă Populară al Republicii
Socialiste România, 1975, p. 29
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manifestă mândria de a fi chioreni prin amenajarea acestei camere astfel încât să
le amintească de valorile strămoşeşti.
Ştergarele de cui, în toate zonele etnografice, sunt piese deosebite ce
impresionează prin dimensiuni, dar mai ales prin decorul deosebit de elaborat. La
aceste piese care au doar funcţie decorativă, în zona supusă studiului nostru, se
poate observa o interesantă evoluţie mai ales după mijlocul secolului al XX-lea.
Coborând în timp, la fel ca la feţele de pernă, descoperim ştergare confecţionate din
aceeaşi pânză de calitate, ţesută în gospodărie, folosită şi pentru confecţionarea
pieselor costumului popular. De la jumătatea secolului al XIX-lea pânza se ţesea
din cânepă în amestec cu bumbac (urzeala din cânepă şi beteala din bumbac),
iar de prin deceniile trei - patru ale secolului trecut întâlnim şi piese realizate
din pânză confecţionată în exclusivitate din bumbac. Decorul se află amplasat
la cele două capete ale piesei, dispus pe registre, de obicei în număr impar de la
trei la cinci. Cel mai elaborat este registrul central, celelalte aşezate de o parte şi
alta pot fi identice ca decor sau pot avea fiecare decor propriu. Tehnica realizării
decorului este cea a alesului printre şi peste fire. Fondul pentru decor era cel
roşu, motivele fiind alese cu fir de bumbac alb, la unele piese apărând şi firul
albastru închis sau negru. La piesele cele mai vechi motivele folosite au fost
aproape în exclusivitate cele geometrice: romburi, cruci, triunghiuri, iar în cazul
în care se foloseau motive, mai ales fitomorfe, redarea era una geometrizantă.
(foto 23, 24) Rare, dar deosebit de elaborate şi interesante sunt piesele pe care
apar „cătanele” – personaje masculine călare (foto 25) Dintre motivele fitomorfe
amintim: frunza de stejar, (foto 26) diferite flori, pomul vieţii în toate tiparele
amintite de Paul Petrescu în studiile sale: iranian, elenistic şi traco-dacic. (foto
27, 28) Legat de pomul vieţii apar şi motivele avimorfe, cea mai întâlnită pasăre
fiind cucul. Pe lângă ştergarele de cui cu decor realizat prin alesătură în războiul
de ţesut apar, încă din prima parte a secolului trecut, cele a căror decor se realiza
cu ajutorul broderiei englezeşti ( „în ciur”). La acestea ajurul se realiza cu bumbac
de altă culoare, dar nu foarte contrastant cu albul pânzei. (foto 29) O menţiune
aparte pentru ştergările de cui din Ţara Chioarului, mai vechi şi mai noi, merită
împletitura franjurilor şi aceasta o adevărată operă de artă. Nu toate femeile
reuşeau să realizeze acestă împletitură şi ori o făceau mai simplă ori apelau la
maestrele recunoscute în sat pentru iscusinţă. (foto 30)
Din anii optzeci se răspândesc tot mai mult ştergarele alese sau brodate
cu motive fitomorfe şi florale redate naturalist. La acestea gama de culori folosită
este din cea mai diversă, culorile contrastante fiind şi cele preferate de creatoare.
Despre acestea nu putem spune că ar face parte dintre cele ce intră în categoria
unor piese cu valoare artistică. (foto 31, 32) Nu putem trece peste ştergările de
ultimă generaţie realizate în războiul de ţesut, sau cusute pe pânză cumpărată,
pentru care la realizarea decorului se folosesc fibrele sintetice. Un aspect interesant
este revenirea, în acest caz, la motivele geometrice sau redate geometrizant şi
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folosirea unei game de culori mai potolite. (foto 33, 34)
În ce priveşte folosirea ştergarelor în diferite obiceiuri populare menţionăm,
naşterea, nunta, moartea şi Paştile.
După naşterea copilului, prima baie, care era făcută de moaşă (cea care a
asistat naşterea) presupunea existenţa unui ştergar nou cu care pruncul era şters.
În Ţara Chioarului, moaşa avea datoria ca cel puţin trei zile să aducă mâncare
proaspetei mămici. Pentru toate aceste „usteneli” (osteneli), mama, în timpul
ospăţului de botez, spăla mâinile moaşei şi ale naşei copilului. Mai ales spălarea
mâinilor moaşei era importantă, aceasta făcându-se cu „apă curată şi apoi se
stergeau cu un ştergar frumos”4. Dacă femeia asistată la naştere nu făcea acest
lucru la botezul copilului atunci, când moaşa murea trebuia să-i spele şi şteargă
mâinile pentru că altfel, pe lumea cealaltă, mâinile moaşei ar arde. Spălarea se
făcea pentru fiecare copil moşit şi în timpul acţiunii mama spunea: Te spăl să fii
spălată/ Şi la Dumnezeu curată. Credem că această credinţă s-a născut din faptul
că de la tăierea buricului până la prima scaldă a pruncului, moaşa a umblat
cu lucruri necurate şi de aceea trebuie să fie curăţată.5 La masa festivă de după
botezul la biserică moaşa primea şi un colac însoţit de un ştergar frumos. După
mijlocul secolului al XX-lea tot mai des ştergarul a fost înlocuit cu diverse
materiale din care atât moaşa cât şi naşa îşi puteau coase o rochie. De altfel, din
anii şaptezeci moaşa dispare, naşterile acasă fiind doar întâmplătoare. Cu toate
acestea se păstra obiceiul de a apela la moaşă măcar formal pentru păstrarea
tradiţiei, lucru dispărut azi complet.
În ceremonialul nunţii, unul din momentele cele mai aşteptate este dansul
găinii pe care îl vom întâlni pe întreg spaţiul românesc. În Ţara Chioarului şi azi
aproape că nu se poate concepe o nuntă fără acest moment. Găina este aşezată pe
o tavă care la rândul ei stă pe un ştergar cu un bogat ornament din care nu va lipsi
pomul vieţii. Credem că acest ornament apare aici pentru că ştergarul se aseamănă,
ca formă, cu cel aşezat pe coşarca cu care se merge la biserică în ziua de Paşti,
iar „ştergurile de coşarcă” au toate, într-o formă sau alta, motivul pomului vieţii.
Un alt moment al nunţii în care apare ştergarul este spălatul şi ştersul naşilor pe
mâini. În timpul acestui act ceremonial naşii erau aşezaţi pe perne, iar mireasa
le spăla mâinile cu apă curată şi le ştergea cu un ştergar. Ştergarul era lucrat de
mireasă special pentru acest moment şi rămânea naşilor împreună cu câte un
colac.6 Şi acest rol al ştergarului dispare încet în a doua parte a secolului XX el
fiind înlocuit de alte daruri.
Ceremonialul înmormântării, plin de semnificaţii şi momente deosebite,
presupune şi prezenţa stergarului oferit ca ofrandă diferitor persoane în anumite
4 Culegător Janeta Ciocan. Informaţia a fost primită de la Ivan Marta, satul Mocira în anul 1978
când acaesta avea 84 de ani.
5 Colectiv, Graiul, etnografia şi folclorul zonei Chioar, Baia Mare 1983, p. 261-262
6 Ibidem, p 290
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momente cheie a ceremonialului. În timpul seviciului religios, atât preoţii cât şi
cei care îi ajută vor primi câte un ştergar care se prinde de haină pe umărul stâng.
După terminarea serviciului religios în casa mortului, ruda cea mai apropiată de
sex feminin stă la picioarele mortului şi dă tuturor rudelor de sex masculin câte un
colac şi un ştergar. Ştergare mai primesc şi cei care sapă groapa şi poartă sicriul
pe drumul spre groapă. În vremurile de demult când mortul era dus la groapă cu
carul cu boi şi aceştia aveau legat între coarne câte un ştergar. Aceste ştergare
erau confecţionate de femeile din casă cu mult înainte de moartea cuiva. Chiar
din primul an după căsătorie între lucrurile ţesute de femei era şi pânza pentru
ştergarele de pomană: „că nu ştii niciodată când le vine rându”7. Azi nimeni nu
se mai preocupă de ţesutul ştergarului pentru înmormântare, chiar dacă ritualul
presupune prezenţa lui în aceleaşi momente descrise mai sus, motivul fiind faptul
că tot ce este necesar pentru înmormântare se procură din comerţ.
Unele dintre cele mai interesante piese ce aparţin acestei categorii de textile
rămân „ştergările de coşarca”. Coşarca este coşul împletit din nuiele în care se
ducea i se duce şi azi, mâncarea la sfinţit în ziua de Paşti. Aceste piese textile sunt
numite în zonă şi „foldere de pască”. Ele au formă aproape pătrată şi folosesc
ca învelitoare pentru bucatele puse în coş. Afirmaţia că aceste piese se foloseau
de foarte mult timp în Ţara Chioarului este susţinută de o „ştergură de coşarcă”
datată la 1830, păstrată în colecţiile Muzeului de Etnografie din Baia Mare. (foto
35) Descoperim că şi în acele vremuri decorul de pe acest tip de ştergar era tot
pomul vieţii, inscripţia ca şi azi referindu-se la Învierea Domnului. Decorul piesei
este realizat prin broderie pe fir realizată cu aţă albastră şi roşie. Central apare
o reprezentare a pomului vieţii sub forma unui vrej cu flori înconjurat de un
chenar în care apare o inscripţie în limba română dar cu litere chirilice. Inscripţia
cuprinde pe o latură formula pascală Kristos a Înviat, pe alta numele creatoarei:
Tuns Todosie Sofia; pe a treia anul 1830 aprilie 26 şi din păcate următoarea latură
are inscripţia degradată. Aceste ştergări se găsesc în umăr mare în zonă, fiecare
gospodină având grijă ca în fiecare an să aibă un ştergar nou pe coşul cu bucate.
Datorită dorinţei gospodinelor să fie cât mai lăudate pentru hărnicie şi talent şi
mai ales coşul lor să fie cel mai frumos practic fiecare piesă este un unicat. (foto
30,31,32) Tehnicile de confecţionare şi ornamentare sunt cele pe care le-am
descris la ştergările de cui, motivul decorativ prezentându-ne o largă paletă de
reprezentări ale pomului vieţii.
În urma cercetărilor intreprinse în Ţara Chioarului privind organizarea
interiorului locuinţei ţărăneşti, pe parcursul secolului al XX-lea, schimbările au
fost majore. Noile locuinţe cu un spaţiu, chiar excedendar, dar şi noile posibilităţi
materiale, au făcut ca o parte importantă a textilelor din interiorul locuinţei, după
ce au încercat o adaptare la noile cerinţe, să dispară. Altele însă, după ce au
7 Culegător Janeta Ciocan. Informaţia a fost primită de la Ivan Marta, satul Mocira în anul 1978
când acaesta avea 84 de ani.
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suferit unele schimbări, s-au adaptat noilor pretenţii integrându-se concepţiilor
bazate pe o educaţie mai elevată, dar şi influenţelor venite, de astă dată, de pe o
arie mai largă. Oricum interiorul locuinţei din Ţara Chioarului, la fel ca cele din
alte zone etnografice, este în plin proces de adaptare unei noi viziuni.
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Fotografii.

1

2

Interior tradiĠional din ğara Chioarului
la începutul secolului al XX-lea.

3 

ğol în dungi.

4


ğol în dungi úi registre cu motive
geometrice.

5 

Cergă cu două feĠe, decorată cu motive
solare realizate ca romburi.

6
Cergi cu motiv solar
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7 

 8




ğoluri în „coúte”


9

10

Lepedeu confecĠionat din pânză de cânepă
úi bumbac cu decor brodat

11

Lepedeu confecĠionat din pânză
industrială.

12
Căpătier pentru acoperirea tăbliei
patului.

Pat încărcat cu perne
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 13

 14

Car de nuntă cu zestre.

Pernă de la sfârúitul secolului al XIX-lea

16

15

Perne aparĠinând celei de a doua jumătăĠi a secolului al XX-lea confecĠionate pe pânză
industrială.

17 

18 





Fata de masă de la inceputul sec. XX

Fata de masă din deceniul 8 al sec. XX
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19

20
Perdele realizate în tehnica broderiei pe fire trase

21

22
ùtergare de rudă de rudă datate la începutul secolului al XX-lea

23

24

ùtergare de cui cu mtive geometrice de la începutul secolului al XX-lea
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25

26

ùtergar de cui cu cătane – începutul
secolului al XX-lea

27

Frunza de stejar pe un útergar de cui –
deceniul al treilea al secolului al XX-lea

28

ùtergare de cui cu reprezentări ale pomului vieĠii începutul secolului al XX-lea

29

30
ùtergar de cui cu broderie „în ciur” începutul secolului al XX-lea

Împletitura franjurilor la capetele
útergarelor.
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31

32
ùtergare de cui cu motive naturaliste – deceniul nouă al secolului al XX-lea

33

34

ùtergare de cui confecĠionate din materiale sintetice – deceniul zece al secolului al XX-lea

35

36
ùtergar de coúarcă datat 1830

ùtergar de coúarcă cu broderie „în ciur” –
A doua parte a secolului XX
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HARTA CERULUI ÎN MENTALITATEA ŢĂRĂNEASCĂ
Mihaela Mureşan
Moto: Suntem creaţi din pulbere de stele
A muri înseamnă a te muta într-o stea
(Octavian Paler)

Cuvinte cheie: Astronomie populară; aştrii; cerul; soarele; luna; stelele;
constelatiile.
Mots clé: Astronomie populaire; les astres; le ciel; le soleil; la lune; les étoiles;
les constellations.
Résumé
Ce travail présente un court historique de l’astronomie populaire roumaine,
les plus importants folkloristes et ethnologues qui ont étudié ce domaine,
la nécessité de connaître les astres célestes, la terminologie, des croyances
populaires liées au ciel, aux éclipses et aux loups-garous, de même qui les étoiles
du jour et de la nuit (le soleil, la lune, les étoiles et les constellations). On a
présenté brièvement les cartes célestes rédigées par Ion Otescu, I.I. Ionică et R.
Vulcănescu de même que les constellations paysannes, certaines exemplifiées par
des dessins.
Le ciel avec sa famille d’astres a aidé toujours les hommes à s’orienter
dans le temps et l’espace, leur a donné des indications météorologiques et
climatologiques, leur a marqué le début et la fin des activités quotidiennes,
saisonnières et annuelles. Les représentations et les connaissances d’astronomie
populaire ont formé un système efficient de chronométrie, parfaitement adapté
aux occupations traditionnelle et aux conditions géographiques spécifiques à la
Roumanie, d’après lui étant organisé le calendrier populaire. C’est pour cela
qu’il est considéré l’un des plus intéressants chapitres de la science populaire.
L. Blaga e exprimé en bref le spécifique de l’espace mioritic par
l’alternance colline/vallée. Cet espace a été depuis toujours favorable pour deux
occupations: l’agriculture et le l’élevage de moutons. Les agriculteurs et les
bergers, par la façon de fournir leur nourriture quotidienne, ont été obligés depuis
toujours d’observer, de comprendre et d’expliquer l’univers qui les entourait. Le
paysan roumain devait savoir quoi et quand fallait-il cultiver, quand et où mener
ses troupeaux.
L’ethnologue I. Ghinoiu a rédigé une classification des principales étoiles
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et constellations connues dans l’astronomie populaire (d’après Pamfile) et a
remarqué que l’astre du jour et les étoiles de la nuit ont été nommés en fonction
du paysage matériel et spirituel où les hommes vivaient, en mentionnant le fait
que „ces étoiles et constellations n’étaient pas également connues dans tous nos
villages”.
Leur noms ont été inspirés par: des éléments de la ferme paysanne et du
paysage rural; de différentes occupations; des outils agricoles et artisanaux, des
pièces de l’inventaire ménager; des éléments de culte; bibliques ou empruntés
du calendrier; des héros ou des personnages de légende; des animaux et des
oiseaux domestiques; des animaux et des oiseaux sauvages, des poissons ou des
serpents.
L’historien N. Densuşianu, dans son oeuvre monumentale Dacia
preistorică, en parlant de la nomenclature des étoiles et des constellations du
peuple roumain, constate que celle-ci, en grande mesure, rassemble à celle
mentionnée dans la littérature antique grecque et latine, et conclut que les
autochtones connaissaient une astronomie archaïque assez développée qui, sous
l’aspect pastoral et agricole, anticipait l’astronomie latine et grecque.
Les connaissances empirique de notre carte céleste, résultées des besoins
pratiques d’orientation et de chronomètre, ont été, comme nous en avons
mentionné, pendant des millénaires seulement à l’attention de quelques catégories
d’occupation et non pas une science. C’est à peine au XX-ème siècle que cette
discipline est devenue tout à fait une science. Malgré cela les observations
empiriques et les systèmes de représentation, imaginés par le paysan roumain,
restent fondamentales pour le développement de cette science aussi fascinante.
Scurt istoric de etnoastronomie românească
Astronomia populară este un capitol al culturii noastre spirituale mult prea
puţin studiat şi dezvoltat în lucrările de specialitate ale folcloriştilor şi etnologilor
români de-a lungul timpului.
Primele încercări stângace de a reproduce obiceiuri şi versuri populare
pe această temă apar la principele Dimitrie Cantemir în lucrarea sa Descriptio
Moldaviae, apărută în 1716 la Hamburg. In prima jumătate a secolului al XIXlea, primele culegeri de balade sau poezii (dintre care cea a lui Vasile Alecsandri,
Poezii poporale, din 1852) oferă primele informaţii pe această temă.
În cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea istoricul, filologul şi
folcloristul Bogdan Petriceicu Haşdeu înscrie, între multiplele sale preocupări, şi
pe aceea pentru obiceiurile şi cultura populară, adunând cu ajutorul chestionarelor
un material folcloric care, editat cu acurateţe de Ion Muşlea şi Ovidiu Bârlea
(Tipologia folclorului românesc – după răspunsurile la chestionarele lui B.P.
Haşdeu), ne-a pus la dispoziţie interesante materiale privind aştrii cerului ţărănesc
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şi meteorologia populară.
Secolul XX, mărind gradul de specializare al analizei aplicate asupra
culturii populare, a făcut să apară mai multe cărţi pentru care etnoastronomia şi
meteorologia populară sunt principalul punct de interes. Menţionăm pe I. Otescu,
E.N. Voronca, A. Gorovei, Gh. Ciauşanu, T. Pamfile, M. Olinescu, I. Ionică sau
A.D. Culea. (Manoliu 1999: 6)
Un omagiu special trebuie adus lui Ion Otescu care, cu cartea sa Credinţele
ţăranului român despre cer şi stele (Bucureşti, 1907), oferă o largă sinteză de
etnoastronomie şi un punct de plecare solid cercetărilor următoare. Motivaţia
redactării acestei lucrări este menţionată în prefaţă: „De copil ştiam multe
despre cum împart ţăranii cerul în constelaţiuni, precum şi unele din credinţele
şi legendele ţăranilor asupra acestor constelaţiuni. Părinţii mei au fost agricultori.
Mama mai ales, spirit pătrunzător şi cercetător, se interesa de toate credinţele
ţăranilor, avea o adevărată pasiune ca să afle tot ce crede şi simte ţăranul. (...)
Îmi arăta cerul şi-mi spunea şi despre cer; dar ca [şi] copil, nu-mi dam seama de
importanţa lor”. (Otescu 2002: 5)
Deoarece lipseau preocupările pentru studierea acestui domeniu, Otescu
şi-a propus să facă o cercetare în întreaga ţară luându-i drept colaboratori pe
învăţătorii săteşti. Astfel, în 1896, a făcut o hartă a cerului, proiectată pe cerul
Bucureştiului, în care a pus toate constelaţiile care se văd în România, aşa cum
sunt ele grupate în astronomie, adică gruparea clasică greco-latină. A trimis
această hartă învăţătorilor din ţară rugându-i să cerceteze împreună cu ţăranii
mai bătrâni constelaţiunile pe care le cunosc consemnând denumirea, legendele
şi credinţele cunoscute din moşi-strămoşi asupra lor dar şi pe acelea legate de
Pământ, Soare, Lună etc.
I. Otescu a completat materialele primite cu rezultatele cercetărilor proprii
şi, mai mult, a notat şi alte vechi credinţe, în special cele din Antichitatea grecoromană „stabilind pe alocuri asemănări care nu se pot primi decât cu o mare
îngăduinţă”. (Pamfile 2001: 7)
Un alt omagiu special se cuvine lui Tudor Pamfile şi cercetării sale de
meteorologie ţărănească Văzduhul după credinţele poporului român, apărută
în 1916 la Bucureşti, dar şi lucrării sale Cerul şi podoabele lui după credinţele
poporului român, apărută în 1915 la Bucureşti-Leipzig-Viena. În Prefaţa
volumului autorul îşi mărturiseşte intenţia de a cerceta „manifestările vieţii
poporului român” şi solicită Academiei Române de a da „găzduire” acestei
lucrări în publicaţia Din viaţa poporului român, aşa cum a apărut şi cercetarea
d-lui I. Otescu Credinţele ţăranului român despre cer şi stele. Autorul remarcă
faptul că între cele două lucrări sunt deosebiri esenţiale: prima constă în tematica
capitolelor iar a doua la faptul că T. Pamfile a preferat „culegerea a cât mai multor
informaţii din izvor românesc” motivând aceasta prin faptul că considera că
„vremea cercetărilor comparative încă nu a sosit”. (Pamfile 2001: 7) Acest fapt
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a fost remarcat şi de etnologul Mircea Vulcănescu care considera că I. Otescu a
alcătuit un studiu comparativ-istoric despre cer, axat mai ales pe mitologia grecoromană, iar T. Pamfile un studiu de sinteză a materialelor de teren publicate de
înaintaşi şi majoritatea culese chiar de el.
O altă contribuţie importantă în cercetarea domeniului de astronomie
populară a fost aceea a lui Ion I. Ionică prin studiul său sociologic Drăguş - un
sat din Ţara Oltului (Făgăraş). Reprezentarea cerului, apărut la Bucureşti în
1944, pe care îl vom prezenta ulterior.
Deşi în a doua jumătate a secolului XX preocupările de etnoastronomie
şi meteorologie ţărănească au diminuat, „putem evidenţia contribuţiile lui: E.
Bernea, T. Herseni, I. Muşlea, O. Bârlea, A. Fochi, I. Ghinoiu, Gh. Vlăduţescu,
L. Russu şi alţii” (Manoliu 1999: 6), dar şi impresionanta Mitologie română a lui
Mircea Vulcănescu apărută în 1987. Nu trebuie omisă nici contribuţia valoroasă
a lui Vlad Manoliu care, în 1999, publică lucrarea Mic tratat de astronomie şi
meteorologie ţărănească, pe care el însuşi o apreciază ca fiind rodul câtorva ani
de muncă în cadrul Muzeului Ţăranului Român din Bucureşti, o carte care se
doreşte o sinteză de credinţe populare referitoare la aştri şi vreme.
Necesitatea cunoaşterii aştrilor cereşti
Cerul cu imensa lui familie de aştri a ajutat întotdeauna oamenii să se
orienteze în timp şi spaţiu, le-a dat indicaţii meteorologice şi climatologice, le-a
marcat începutul şi sfârşitul activităţilor zilnice, sezonale şi anuale. Reprezentările
şi cunoştinţele de astronomie populară izvorâte din nevoi precise de orientare în
timp şi spaţiu, de planificare a activităţilor umane pe anotimpuri, luni, săptămâni
şi zile au format un sistem eficient de cronometrie, care a stat la baza organizării
calendarului popular, alcătuind unul dintre cele mai interesante capitole ale ştiinţei
populare. Îmbrăcate uneori în haina mitică, cunoştinţele de astronomie formau un
sistem eficient de împărţire a timpului calendaristic, perfect adaptat ocupaţiilor
tradiţionale şi condiţiilor geografice specifice României. (Ghinoiu 1988: 38)
Observaţiile empirice ale ţăranilor români asupra celor mai importanţi
aştri, astrul zilei şi astrul nopţii, au servit pentru stabilirea unui calendar popular
şi a obiceiurilor care jalonau anul calendaristic.
Lucian Blaga a exprimat sintetic specificul spaţiului mioritic prin
alternanţa deal-vale. Acest spaţiu a fost dintotdeauna propice pentru două ocupaţii:
agricultura şi păstoritul. Agricultorii şi păstorii, prin natura modului de a-şi
procura hrana zilnică, sunt obligaţi să observe, să înţeleagă şi să explice cosmosul
care-i înconjoară. Ţăranul român trebuia să ştie ce şi când să cultive, când şi unde
să-şi mâne turmele. (Manoliu 1999: 7) Cele două categorii ocupaţionale care
cunoşteau cel mai bine harta cerului, din nevoi practice, sunt menţionate şi de I.
Otescu care consideră că „ţăranii consideră stelele şi constelaţiunile numai după
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cum răsar ele, după cum sunt ele pe cer, de cu seară, la miezul nopţii, şi în zori
(...) mai ales în lunile iulie şi august [în] toiul muncilor agricole. Numai ciobanii
mai ţin socoteală şi de restul anului; iar pe stelele pe care le au ciobanii mai mult
în vedere, ceilalţi ţărani le numesc stelele ciobanului”. (Otescu 2002: 5)
Mitologie si creştinism
Iată de ce harta cerului nu poate fi explicată decât pornind de la
mitologie, care în definitiv „nu e decât o legendă a originii întregului univers,
aşa cum îşi închipuiau cei vechi această origine, bazaţi pe observaţiunea tuturor
fenomenelor, aşa cum le explicau şi le figurau ei, închipuire ce formează geneza
lor, religiunea lor. La aceste străvechi mituri, se adăugară apoi unul câte unul
miturile locale. Aceasta explică de ce mitologia este o ştiinţă grea şi vastă, în care
explicarea fenomenelor apoteozate trebuie să meargă mână în mână cu explicarea
fenomenelor istorice şi filologice, pentru a putea fi mai bine înţeleasă”.
„Şi după cum cei vechi şi-au pus episoade din miturile lor în cer, aşa
făcu şi românul cu originea lui în Dacia (…) Apoi pentru că acestea în definitiv
erau puţine, mai recurse şi la noua lui religiune [creştinismul]; iar golurile, ce
tot mai rămăseseră, le umplu cu agricultura lui, pe care o puse pe cer. Acesta e
desigur mersul istoric în care s-a format cerul românesc (…) De altfel, această
apoteozare a agriculturii, agricultura rezumând, orice s-ar zice, viaţa ţăranului
român, nu trebuie să ne surprindă. Romanii este adevărat, încă erau un popor la
care agricultura era la mare cinste. Dar ei nu au putut să o pună în cer pentru că
cerul lor era plin de mituri de origine greacă, căci de la greci ei au împrumutat
cerul pe de-a-ntregul; şi grecii vechi nu erau, cum nu sunt nici cei de azi, în ţara
lor, agricultori, deoarece pământul lor ingrat nu le-o putea permite. Ei erau însă
marinari (…) Şi iată de ce românul, creator propriu a unei părţi din cerul lui, nu a
putut uita agricultura lui, după cum grecul vechi n-a uitat marea lui, cu toate ale
ei [marea, norii şi mai ales vânturile, reprezentate sub cele mai variate forme şi în
cele mai variate mituri].” (Otescu 2002: 47-48)
Agricultura şi păstoritul, ca vechi ocupaţii ale dacilor, au generat explicaţii
mitice ale lumii de demult. Cucerirea Daciei de către romani şi formarea poporului
român a avut drept consecinţă şi receptarea creştinismului, ceea ce a însemnat
adoptarea unui mare număr de zeităţi şi de credinţe din toate părţile imperiului.
„Legaţi de pământ şi de cer, conjurând ploile vara şi descântând iarna
frigul, neştiutori de carte, dar încrezători în cuvintele cărţilor sfinte (cât şi cum
le erau explicate), ţăranii români înţeleg tot ceea ce există într-un mod creştin,
dar după canoane proprii. […] Din această pricină […], putem afirma fără nici o
ezitare că Cerul ţăranului român se bolteşte peste şi pentru un suflet de creştin,
truditor pentru mălai şi pâine şi crescător de animale.
Păstori şi agricultori legaţi de succesiunea anotimpurilor şi capriciilor
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cerului, ţăranii români şi-au înjghebat în timp un panteon creştin propriu. Pe
baza structurilor esenţiale ale bisericii răsăritene ortodoxe ei, au brodat mituri
şi legende proprii. Ei concepeau lumea ca fiind opera mâinilor lui Dumnezeu,
unitară şi vie, alcătuită din cerul şi pământul care se îmbină perfect pe linia
orizontului lor ondulat”. (Manoliu 1999: 8-9)
Etnologul Mircea Vulcănescu afirmă că între cele două hărţi ale emisferei
boreale, una ţărănească română şi alta astronomică ştiinţifică, există asemănări şi
deosebiri. În harta cerească a ţăranului român (Fig. 1) constelaţiile sunt regrupate
după alte criterii decât în cea astronomică (Fig. 2) şi anume după criterii magicoştiinţifice, care reflectă universul de preocupări ce ţin de credinţe, datini şi tradiţii
etnoastronomice române.
Terminologie
Etnologul Ion Ghinoiu întocmeşte o clasificare a principalelor stele şi
constelaţii cunoscute în astronomia populară (după Pamfile, 1915), remarcând
faptul că astrul zilei şi aştrii nopţii au fost denumiţi în raport cu peisajul material
şi spiritual în care trăiau oamenii, menţionând faptul că „aceste stele şi constelaţii
nu erau cunoscute în toate satele noastre” deopotrivă.
Numele lor au fost inspirate de:
- elemente din gospodăria ţărănească şi peisajul rural (Casa cu ogradă,
Coliba, Fântâna din Răscruci, Fata cu coromâsla [Cobiliţa, Lebăda constelaţie din emisfera boreală - Crucea], Fata Mare din Horă, Groapa,
Hora, Puţul, Puţul cu jgheab, Ţarc, Toacă, Stâlp)
- diverse ocupaţii (Lăutar, Văcar, Vizitiu, Porcar, Arcaş, Războinic)
- unelte agricole şi meşteşugăreşti (Burghiu, Coasă, Greblă, Plug, Pluguşor,
Rariţă, Sfredel, Sfredelul Mare, Sfredelul Pământului, Spiţelnicul Mare)
- piese din inventarul casnic (Balanţă, Cântar, Deşteptător)
- elemente cultice, biblice sau preluate din calendar (Mănăstire, Crucea,
Miezul Nopţii, Crucea Mică, Crucea Fârtatului, Scaunul lui Dumnezeu,
Maica Domnului, Fecioara Maria, Avram)
- eroi sau personaje din basme (Caru Racului, Caru lui Dumnezeu,
Comoară, Fata de Împărat cu Cobiliţa, Cei Trei Iezi, Împărat, Regina
Stelelor, Zmeu, Ucigă-l Toaca, Zorilă)
- animale şi păsări domestice (Berbec, Bou, Câine, Căţel, Cloţă, Cloşca cu
pui, Dulău, Găină, Găinuţă, Iezii, Porcii, Scroafă, Vieri)
- animale şi păsări sălbatice, peşti, şerpi (Corb, Crapii, Haita de lupi,
Iepuri, Lup, Lupărie, Mierla, Peştii, Rac, Scorpie, Sturz, Şarpe, Ursul
Mare, Ursul Mic) (Ghinoiu 1988: 38-39)
Tot ceea ce există pe cer se organizează într-o structură pe care ţăranii
şi-o explică ca pe o replică celestă, mărită la scară şi ridicată la sacru, a satului
lor tradiţional. „Prin asemănare sau dând frâu liber imaginaţiei, realitatea terestră
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a fost proiectată pe cer. Dacă una din constelaţii sau stele nu ar fi prezentat o cât
de mică semnificaţie practică privind orientarea şi aprecierea timpului nocturn,
schimbarea anotimpurilor, scurgerea neîntreruptă a timpului calendaristic, atunci
cu siguranţă că aceasta nu ar mai fi fost nominalizată”. (Ghinoiu 1988: 40)
Puţine popoare din Europa au consemnat astfel ocupaţiile lor tradiţionale,
cu inventarul corespunzător şi animalele de muncă. Dovadă stau hărţile cerului
care reflectă cunoştinţele de etnoastronomie populară. Unele grupe de stele au
nume duble, triple sau cvadruple. Această situaţie s-a datorat atât imaginaţiei
bogate a ţăranilor români cât şi importanţei acordate stelelor în legătură cu viaţa
social-economică reflectată pe cer.
În eseul său, 40 poveşti cu animale şi păsări (Chişinău, 1920), Apostol
D. Culea a conceput cerul ca fiind un acoperiş mărginit al pământului, a cărui
hartă cerească „cuprinde lumea satului în obştescul ei hotar, prelungit în înălţimi
(...) cu numiri familiale şi gospodăreşti”, ce reflectă ocupaţiile lui pastoralagricole cu animalele, uneltele şi rosturile lor. De asemenea Ion I. Ionică afirmă
în monografia sa sociologică referitoare la satul Drăguş că „cerul e un ecran pe
care se proiectează în desfăşurarea timpului concepţia cosmică a locuitorilor unui
singur sat”.
Nicolae Densuşianu în Dacia preistorică, referindu-se la nomenclatura
stelelor şi constelaţiilor la poporul român, constată că acestea în mare parte
seamănă cu cele menţionate în literatura antică greacă şi latină. Conchide că
autohtonii dispuneau de o astronomie arhaică destul de bine pusă la punct, care,
sub aspect pastoral şi agricol, anticipa astronomia latină şi greacă. (Vulcănescu
1987: 406)
Credinţe populare
Prin intermediul legendelor, basmelor sau al povestirilor, frânturi din
istoria zbuciumată a poporului au fost proiectate de pe pământ pe Cer. [Ex: pe
Calea Lactee – Drumul Robilor sau Calea lui Traian ar fi fost duşi la Roma dacii
luaţi prizonieri, cei din clasa de jos fiind duşi cu Carul Mare, în timp ce nobilii
daci au călătorit în Carul Mic].
Sinteza întocmită de I. Otescu privitoare la reprezentările ţăranului român
în raport cu lumea cerească conchide cu afirmaţia că cerul cu făpturile lui apare
ca o imensă proiecţie a vieţii unui grup social tradiţional, care pare a avea o
existenţă reală, ca dovadă mulţimea de basme, povestiri sau legende, dintre care
cel mai elocvent exemplu este acela privitor la Legenda cerului.
Conştient de vremelnicia umană raportată la eternitatea cosmică, (…)
ţăranul român „leagă întâmplările existenţei sale de mişcările hărţii cereşti. În
acestea vede prevestiri şi noroace, semne de viaţă şi de moarte. Le foloseşte în
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descântece, le explică în legende şi le cântă în doine. Permanenţa structurii cereşti
este pentru el o garanţie a continuităţii ca grup şi a reînvierii ca individ. Gândind
legendele cerului ţăranul român îşi explică lumii sufletul. (Manoliu 1999: 9)

1. Cerul
Zidirea cerului
Considerat de două ori sfânt în credinţele poporului, cerul este întâi locaşul
divin al panteonului românesc şi apoi sediul antropocosmic al tuturor corpurilor
cereşti. Din unele legende mitice rezultă că cerul a fost făcut a treia zi de la
crearea pământului, iar după altele, cerul era imediat deasupra pământului, lipit
de acesta, iar oamenii când au fost creaţi umblau pe pământ, la fundul ceriului,
nefăcând o distincţie netă între cer şi pământ. (Vulcănescu 1987: 348)
Cerul a fost făcut de Dumnezeu, o dată cu toate câte le vedem împrejurul
nostru. / El este deasupra lumii şi la rândul său îşi are lumea sa. (Pamfile 1915:
9)
O legendă culeasă de E. Niculiţă-Voronca menţionează că „mai întâi şi
întâi Soarele şi Luna mergeau pe sus, prin aer, şi nu prin ceriu şi le era tare greu”.
T. Pamfile consemnează în o altă legendă unde „se povesteşte că după ce lumea
s-a înmulţit chiar Luna şi Soarele, neavând cer, umblau pe pământ”. (Pamfile
2001: 10) Odată însă, fie din pricina drumurilor grele, fie că îi ardeau pe oameni
prea tare, fiind aproape, fie Soarele şi Luna, fie oamenii s-au rugat de Dumnezeu
să le facă cer de umblat”. (Vulcănescu 1987: 349)
La început cerul nu exista. Soarele şi Luna mergeau prin văzduh. L-au
rugat pe Dumnezeu să le facă şi lor o punte pe deasupra Pământului. / Dumnezeu
a mai creat Cerul pentru ca sfinţii şi îngerii să nu se mai amestece cu oamenii.
/ Cerul e aşternutul picioarelor lui Dumnezeu / Cerul e locuit ca şi Pământul,
însă nu de oameni, ci de dumnezeu cu îngerii şi cu toţi sfinţii lui. Şi tot acolo, la
Dumnezeu, cred că se duc după moarte şi sufletele oamenilor drepţi de pe pământ.
Acolo e Raiul. Iadul e şi el în cer, mai deoparte. / Sunt nouă ceruri aşezate unul
peste altul şi toate sunt făcute din piatră scumpă. / Dumnezeu stă în al nouălea
cer împreună cu sfântul Nicolae şi cu Sfânta Treime. Acolo este Raiul. / Pământul
e aşa ca o masă; nu ştie nimeni unde se sfârşeşte. Are munţi şi ape, are câmpii,
are grâu, păsări şi oameni. (…) Tot ce-i pe Pământ se naşte şi moare; nimeni nu
poate opri asta. Ce-i în Cer e veşnic; acolo-i locul bun: cu lumină, cu pomi şi cu
dulceaţă; acolo Dumnezeu e aproape. (Manoliu 1999: 49-56)
Prin unele părţi se credea că cerul se sprijină pe patru stâlpi care sunt patru
stele. Ele se văd la marginea Cerului şi niciodată nu se văd toate odată. / Având
margini sau poale, bolta cerului are şi un mijloc sau o inimă. / La facerea lumii,
cerul era foarte aproape de pământ. (…) Nesinchiseala a ajuns aşa de departe că
într-o zi o femeie a aruncat spre cer o cârpă murdărită a unui copil, cârpă cu care
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ea era cât p-aici să mânjească cerul. Şi de atunci Dumnezeu s-a mâniat foc şi a
depărtat cerul. (Pamfile 2001: 11) Cerul stă deasupra pământului ca o piele, pe
care merg soarele, luna şi stelele. (Pamfile 2001: 13)
Cerurile suprapuse
Mai demult existau „trei, şapte, opt sau nouă ceruri”. (Pamfile 2001:
13) Între cer şi pământ există văzduhul protector : „văzduhul, după închipuirea
poporului român, este golul dintre pământ şi cer, pe unde umblă şi bat vânturile,
unde plutesc norii ce aduc ploaia şi ninsoarea. Văzduhul este populat cu făpturi
supranaturale, mitice, benigne sau maligne.” (Vulcănescu 1987: 350) Acesta e
primul cer.
Al doilea cer, e cerul propriu-zis pe care se plimbă Soarele şi Luna. Al
treilea cer aparţine stelelor, luminătoarele cerului (considerate şi găuri prin care
pătrunde lumina Raiului pe Pământ etc.) Al patrulea cer era considerat reşedinţa
tuturor făpturilor mitice cereşti care trebăluiau în toate coclaurile cerului, al
cincilea cer era populat cu semi-divinităţi benigne dar şi cu marile sfinte şi sfinţi
populari; al şaselea cer era o grădină mirifică pe care o îngrijeau sfinţii, numită rai.
Al şaptea cer este al divinităţii supreme, creatorul întregului cosmos. (Vulcănescu
1987: 352)
Întoarcerea sufletului în Cer pentru a se întregi cu partea lui pământească
este numită în popor Marea Trecere iar sufletul trebuie să străbată mai multe vămi
ale văzduhului ca să ajungă în Rai.
Deschiderea cerurilor
Pamfile menţionează deschiderea cerului în anumite zile din an considerate
sfinte, la solstiţii şi echinoxuri. Minunea avea loc noaptea sau ziua: în noaptea
de Anul Nou, de Paşti, sân George, Ajunul Crăciunului şi în ziua de Bobotează.
În credinţa populară cerul nu putea fi văzut decât de oamenii care credeau în
aceasta, cinstiţi şi milostivi. Chiar şi cei mai puţin favorizaţi de soartă încercau
astfel să îşi schimbe destinul. (Vulcănescu 1987: 356)
De asemenea la Ovidenie (21 nov.). În noaptea de Sf. Gheorghe sau în
noaptea spre Sf. Vasile oamenii buni şi credincioşi pot să-l vadă pe Dumnezeu, în
mijlocul luminii, înconjurat de sfinţi. De Sf. Vasile vorbesc vitele şi ard comorile.
(Pamfile 2001: 15)
Sunt zile când Cerul se deschide; aşa e de Paşti. Dar nu văd decât cei
curaţi. / Se spune că se deschide Cerul numai la Sfântul Vasile şi la Sfântul
Gheorghe. / În noaptea de Sf. Gheorghe se deschide de trei ori Cerul; atunci
capătă grai dobitoacele. / În noaptea de Sf. Vasile vorbesc dobitoacele şi înalţă
flăcări comorile. Da’ le văd toate acestea numai’ oamenii curaţi şi ciobanii că
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stau şi ei în sihăstrie. / La sfârşitul lumii Soarele se va întuneca şi Luna nu va
mai da lumina ei. Stelele vor cădea din Cer şi puterile Ceriului vor fi zguduite.
(Manoliu 1999: 56-57)
Dar din cauză că oameni sunt tot mai păcătoşi, cerurile nu se mai deschid
decât o dată la şapte ani. (Pamfile 2001: 16)
Legenda cerului
Legenda relatează două fapte mitice importante: urcarea la cer a unui
om simplu pentru a împăca divinitatea supărată pe oameni şi, într-un mod naiv,
formarea constelaţiilor consemnate pe harta cerului. (Vulcănescu 1987: 353)
Datorită faptului că este considerată o adevărată chintesenţă de astronomie
populară, este reprodusă aproape de toţi aceia care s-au aplecat asupra acestei
teme.
Referitor la această adevărată epopee a ţăranului român pe harta cerească,
cel care a cules-o, I. Otescu, afirma: „nici nu îndrăznesc să comentez această
legendă, aşa mi se pare de sublimă! (Otescu 2002: 50) Legenda cerului porneşte
de la îndepărtarea cerului de pământ.
„Depărtându-se cerul, căzând o nouă pacoste pe capul bietului om, şi tot
din cauza femeii, că de-aia-i femeia „poale lungi şi mintea scurtă”, omul, pentru
că nu putea pune mare preţ pe sfatul femeii, mai ales că femeia nu-i prea pricepută
decât poate la rele, şi gândindu-se că i-ar fi fost de folos poveţele lui Dumnezeu,
de care simţea mare lipsă, a plecat să se ducă la Dumnezeu, urcându-se până la
El, sus, în cer.
Ştiind că o să fie drumul lung, că de la pământ până la cere mult, mult de
tot, şi că va avea zăbavă, nu glumă, până s-o întoarce acasă, plecând, omul şi-a
luat cu dânsul carul mare cu patru boi, carul mic, candela din perete, crucea
de pe biserică, fântâna din răscruci, barda, sfredelul, spiţelnicul, secera, coasa,
plugul şi rariţa, dulăul de la târlă, căţelul din curte, cloşca cu pui, porcarul de la
porci şi hora din sat, căci vrea să se arate înainte lui Dumnezeu ca bun creştin ce
era, şi a căutat să-şi ia şi cele trebuincioase la drum, să aibă de toate, şi nici să fie
singur la drum, să mai aibă omul cu cine schimba o vorbă pe atâta amar de cale,
şi să aibă şi pe cine să-i fie în ajutor la vreo nevoie. Apoi luă şi grâu şi porumb de
semănat, ca, intrând în câmpiile întinse ale cerului, să are şi să semene, când o fi
să i se isprăvească merindele şi să aştepte până s-or coace roadele, ca, secerând
grâul şi culegând porumbul, să-şi facă merinde, să aibă cu ce-şi urma calea mai
departe.
Aşa şi făcu omul, şi a mers astfel mult timp, până către mijlocul drumului
sub cer. Aici însă îi ieşi înainte Ucigă-l crucea.
- Unde te duci ? / - Nu-i treaba ta. / - Pe cine cauţi ? / - Cată-ţi de drum şi
cară-te mai iute. / - Eşti un arţăgos. / - Ba tu eşti un viclean şi un rău.
Şi „tu eşti”, „ba tu eşti”, se luară zdravăn la ceartă.
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Diavolul scoase atunci din traista lui balaurul şi şarpele năprasnic, ursul,
scorpia blestemată, calul furios, căpăţâna de om şi pe toate le azvârli împrejurul
omului ca să-l înspăimânte.
Omul însă nu se înspăimântă şi, fără să-şi piardă cumpătul, că doar
românul nu se sperie cu una, cu două, se încaieră la luptă vitejeşte cu dracul,
atât de vitejeşte, că dintr-un fleac de trânteală se făcu sub cer o vijelie mare, că şi
azi durează acolo sus şi va dura în veci acea vijelie, pe care noi o numim vântul
turbat (…).
În toiul luptei omului cu dracul, căţelul, deşi mic, dar vânjos nevoie mare
şi rău de mama focului, se repezi la cal, ca să-l muşte, iar calul, încolţit de căţel,
când mai văzu şi pe dulăul de la târlă că vine în urma căţelului, îi trecu furiile pe
loc şi o croi la fugă.
Ciobanul de la oi zdrobi capul balaurului cu cobiliţa.
Văcarul puse pe goană pe şarpe cu ajutorul horei şi zvârcolelile fugii
şarpelui se văd şi azi pe cer. Iar vizitiul zdrobi căpăţâna cu barda.
Scorpia, care-şi întindea ghearele spre om, vrând să vină în ajutorul
dracului, când văzu că omul răpune pe drac, înfuriindu-se, îi ţâşni sângele din
ochi şi, de blestemată şi rea ce e, înţepenii cu ghearele întinse, plesnind fierea din
ea de atâta necaz.
Numai boii de la carul cel mare nu s-au purtat bine, căci s-au speriat de
urs şi au cârmit proţapul, boul de la hăis cârmuind spre cea. Dar şi ursul îngheţă
de frică, când văzu pe om cum stâlcise pe dracul, şi doar dracul era lângă urs, şi
vedea bine ursul că şi lui are să-i vină rândul acuş-acuş; de aia nici nu mai crâcni
ursul.
Toate acestea se văd şi azi pe cer: în mijlocul acestor chipuri omul biruitor
se vede falnic şi măreţ, iar dracul s-a stâlcit zgribulindu-se atât de mult, că abia se
mai zăreşte. Şi de acolo, sus, omul tot regele firii e, cum i-a hărăzit Dumnezeu să
fie pe pământ, căci chiar şi dracul îi ştie de frică şi-l ţine de stăpân.
Omul mai are mult până să ajungă la Dumnezeu; însă pentru că i-a ajutat
Dumnezeu să învingă şi pe Diavol, căci omul nu poate face nici o ispită fără
ajutorul lui Dumnezeu, omul e încredinţat că Dumnezeu tot nu la uitat, deşi şi-a
depărtat cerul de la el, şi că Dumnezeu îl va ajuta pe om, oricând omul se va ruga
lui Dumnezeu, cu credinţă şi cu suflet curat.
În sfârşit, drumul pe care a mers omul, îl cunoaştem bine, căci se vede
bine în nopţile senine şi fără lună. El se numeşte Calea laptelui, pentru că a fost
albit cu laptele vărsat din găleţile ciobanului, [căci] ciobanul, când a avut nevoie
de cobiliţa lui, ca să lovească pe balaur, di pripă a răsturnat găleţile, trăgând
cobiliţa repede, şi laptele s-a vărsat pe drum, şi a curs, împrăştiindu-se pe tot
drumul”. (Pamfile 2001:151-153)
Legenda cerului menţionează credinţa mitică a formării unor grupe de
stele, numite constelaţii, rezultate din lupta omului cu Necuratul (Ucigă-l crucea)
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în care fiecare a aruncat în potrivnicul său cu ce a avut la îndemână. Pe harta
cerului sunt aruncate unelte de muncă specifice unui popor agro-pastoral, în
ordinea importanţei lor practice. Fiecare unealtă cade într-un punct cardinal al
cerului, regrupând stelele după modelul obiectului aruncat sau al făpturilor care
au ajutat pe om în lupta sa cu Necuratul. (Vulcănescu 1987: 402) Biruind, omul a
creat în cer aceeaşi ambianţă ca şi pe pământ iar elementele care au fost implicate
în lupta sa cu Necuratul au rămas acolo pentru totdeauna sub formă de constelaţii.
(Ghinoiu 1988: 39)

2. Eclipsele
Acest fenomen astronomic, care înseamnă dispariţia totală sau parţială
a unui astru, datorită faptului că între pământ şi acest astru, se interpune un alt
astru sau din cauză că astrul eclipsat se află temporar în conul de umbră al unui
alt astru, era explicată ca având diferite cauze:
Eclipsele se produc din cauza păcatelor omeneşti şi a mâniei lui Dumnezeu.
/ Se crede că în timpul eclipselor toate apele şi fântânile se prefac în sânge şi sunt
spurcate, deci nu e bine să se bea apă. / Luna trece repede pe lângă Soare, iar
Dumnezeu îl întunecă pe soare, ca să nu-l vadă Luna, ceea ce e tot în legătură cu
vechea dragoste a soarelui către soră-sa Luna.
(Manoliu 1999: 75-76)

3. Vârcolacii
Vârcolacii se fac din văzduh, numai din cauză că torc femeile noaptea fără
lumânare, mai ales la miezul nopţii şi mai ales cu scopul de a face nişte vrăji cu
firul tors astfel. Pe acele fire stau vârcolacii. Cât aceste fire nu se rup, vârcolacii
rezemaţi pe ele sunt puternici şi merg încotro vor. Atunci atacă Luna şi rup din ea.
Uneori o prefac toată în sânge, alteori parcă nici nu mai rămâne. Dacă însă se rupe
firul pe care stau vârcolacii, atunci ei îşi pierd puterea mai de tot şi se duc în altă
parte prin văzduh. / Vârcolacii se fac din copii care mor nebotezaţi. / Vârcolacii se
fac din acei oameni care se nasc din părinţi necunoscuţi şi Dumnezeu îi blestemă
de se fac vârcolaci. Vârcolacii sunt nişte balauri sau zmei. / Vârcolacii sunt un fel
de animale cu mai multe guri, care sug sângele. / Vârcolacii mai sunt numiţi şi
pricolici. (Manoliu 1999: 77-78)

4. Luna
Astru al Pământului, care se învârteşte în jurul acestuia şi pe care îl
luminează în timpul nopţii, numită şi Luna sfântă, a constituit subiectul multor
credinţe populare.
În culegerea de folclor a lui Tudor Pamfile Cerul şi podoabele lui e
considerată: lumină, lumânarea lui Hristos, steaua Maicii Domnului, o sfântă.
(Pamfile 2001: 60)
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Luna e o fecioară frumoasă care e soră geamănă cu Soarele sau o soră
mai mică a Soarelui. / Dumnezeu a făcut Luna în forma unui bărbat, la cererea
diavolului pe care l-a trimis să-i aducă de sub pământ piatră scumpă, cremene şi
argint. Dumnezeu i-a făcut Lunii un drumuşor de argint umbrit de pomi pe care
să meargă până la casa Soarelui cât el nu este pe cer. Femeia Soarelui trebuie să
aibă grijă şi de omul Lună. / Luna este: soţia cerului.
Luna era odată tot atât de luminoasă ca şi Soarele, deoarece sunt fraţi şi
încă gemeni. Dar lumina Lunii s-a mai micşorat, că altfel ar fi şi noaptea tot ca
ziua de luminoasă. După ce s-a zădărnicit nunta ei cu Soarele, Dumnezeu, voind
s-o ferească de vederea fratelui său, s-o uite Soarele, să se stingă în el focul
dragostei pentru ea, a scos-o şi a ascuns-o în diferite locuri, până la urmă şi în
fundul mării, ca să fie mai sigur ascunsă, să nu poată pătrunde Soarele cu vederea
până la ea; însă apa mării i-a mai întunecat strălucirea, i-a mai stins focul razelor.
(Manoliu 1999: 99)
O clasificare a ipostazelor în care e percepută Luna o găsim exprimată la
R. Vulcănescu care consideră că există trei cicluri de legende mitice despre Lună.
Primul ciclu înfăţişează luna ca un corp luminos, cu valoare de astru: Fărtatul
(Dumnezeu) împlineşte minunea creaţiei luminătorilor zilei şi nopţii astfel: “a
luat un boţ de aur, a rupt dintr-însul mai multe bucăţi şi le-a aruncat pe cer”. [după
Candrea] Din acestea au ieşit Soarele şi Luna, luceferii şi stelele.
Al doilea ciclu înfăţişează Luna ca o făptură mitică masculină (un astruom), care ajută soarele să lumineze lumea, mergând printre oameni. Drumul celor
doi aştri (Soarele şi Luna) era obositor şi lumina acestor îi orbea pe oamenii iar
căldura lor îi frigea, motiv pentru care, atât aştrii-oameni cât şi oamenii au cerut
Atotputernicului să ridice cerul de la pământ în slăvi.
Al treilea ciclu în care Luna este înfăţişată ca o făptură mitică feminină în
trei ipostaze: nevasta Cerului sfânt, o sfântă care ajută sfântul Soare să lumineze
pământul noaptea, când acesta se odihneşte de umblatul său ziua şi sora a Soarelui.
(Vulcănescu 1987: 391-392)
Despre frăţia incestuoasă dintre Soare şi Lună şi refuzul acesteia de a
se căsători cu fratele ei s-a scris mult. Folcloriştii au cules nenumărate variante
pe această temă. Condamnarea incestului în legendele mitice şi balada Soarele
şi Luna, inclusiv la nivelul aştrilor-oameni, „este un semn de spiritualitate şi
civilizaţie evoluată”.(Vulcănescu 1987: 395)
Petele de pe Lună
În Lună se vede un cioban cu oile stând rezemat în bâtă şi cu obielele
opincilor întinse ca să se usuce; iar alături de el este o fântână lângă care şade
o femeie care a venit să ia apă şi mai stă de vorbă cu ciobanul. (Manoliu 1999:
101)
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Credinţe şi obiceiuri legate de Lună
Luna are câteodată împrejurul ei un cerc, care e socotit a fi un semn
prevestitor de ploaie. (Pamfile 2001: 66) Dacă luna cade de pe cer este semn că
unul din părinţi va muri. / Ca să uite pe cei răposaţi, e bine să se uite prin sită la
lună. Luna Nouă numită şi crai nou, lună tânără sau lună în două coarne poate
aduce: sănătate, bani, un soţ sau prăpăd în duşmani. (Pamfile 2001: 68) Luna
Plină sau lună veche e atunci când întreaga ei faţă se vede îndată după apusul
soarelui. La Lună plină toate cele bune se încep, ca să meargă din plin: atunci se
porneşte plugul şi se fac semănăturile; atunci se ridică în furci casele noi. Boitul
(vopsitul) la lună plină se face. (Pamfile 2001: 84) Copilul născut la lună plină
nu va duce lipsă de nimic. / Lemnele nu trebuie să se taie la Lună veche, căci le
strică cariul. (Pamfile 2001: 85)
Când Luna e în creştere, românii cred că e bine să începi lucrul pe care
ai de gând să-l faci. / Sămânţa tare (grâu, secară, porumb) s-o sameni când Luna
e în creştere. Pe cea moale (in, cânepă, ovăz) s-o arunci în brazdă când Luna e
în descreştere. / Când Luna e la început şi cu coarnele în jos, are să plouă. Când
e cu coarnele în sus e a secetă. Cu ele în dreapta sau în stânga - timp de mijloc. /
La Crai Nou nu e bine să umbli noaptea pe drum, căci atunci ies strigoii, moroii,
sufletele celor morţi. (Manoliu 1999: 102)

5. Soarele
Soarele este un corp ceresc principal al sistemului nostru planetar,
incandescent şi luminos, în jurul căruia gravitează şi se învârtesc pământul şi
celelalte planete.
Din comuna primitivă oamenii au acordat soarelui o atenţie deosebită.
Cel mai mare astru ceresc le dădea lumină, căldură şi fertiliza pământul. Din
această lungă eopcă istorică încep să se dezvolte superstiţii, credinţe, datini şi
tradiţii la toate popoarele lumii despre soare, fapt care a dezvoltat o adevărată
mitologie solară. (Vulcănescu 1987: 367)
În ceea ce priveşte geneza Soarelui, poporul român a iscodit multe povestiri
etiologice: mituri, legende, balade şi basme mitice. Conform primelor legende
Soarele a fost creat ca un astru, o dată cu Luna, luceferii, stelele şi cometele,
ca podoabă a arborelui cosmic (bradul ridicat din apele primordiale) şi care a
devenit mai apoi o divinitate cerească.
O a doua legendă, consemnată de E. Niculiţă-Voronca, ne spune că soarele
a fost făcut dintr-un ou (din gălbenuşul unui ou zvârlit spre cer de un ţăran care
s-a spart), iar a treia variantă că a fost conceput ca o făptură divină de Dumnezeu
pentru a lumina lumea întunecată unde toţi orbecăiau. (Vulcănescu 1987: 368)
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Sub raport tipologic, acesta este un personaj antropomorf, bărbat sau
femeie, sau androgin (iarna bărbat şi vara femeie). (Vulcănescu 1987: 369)
Din multitudinea de ipostaze ale originii sau funcţionalităţii celui mai
important astru ceresc, specifice credinţelor populare româneşti, menţionăm:
Soarele a fost făcut de Dumnezeu cu prilejul zidirii pământului şi a cerului. /
Soarele e steaua lui Dumnezeu. / Soarele e ochiul de zi a lui Dumnezeu, Luna
fiind ochiul de noapte. / Soarele este cununa lui Dumnezeu şi a Maicii Domnului
sau este raiul. (Pamfile 2001: 21-23)
Soarele este ochiul lui Dumnezeu. / Soarele locuieşte într-un palat de
cristal în Cerul cel dintâi. Acolo îşi ţine carul de aur şi foc şi caii năzdrăvani,
care mănâncă jeratic şi care trag carul zilnic, de la răsărit la apus, pe drumurile
nevăzute ale Cerului. / Soarele se plimbă zilnic pe bolta cerească pentru ca să
lumineze pământul. Şi, în această călătorie, el nu merge pe jos, ci călare. Până la
prânz călăreşte pe un bivol, din cauză că până atunci el se urcă pe cer şi drumul la
deal e mai greu. De la prânz până la nămiezi călăreşte pe un cal, iar de la nămiezi
până seara pe un leu. / Cel mai frumos lucru din lume e Soarele. / Soarele e o
fiinţă vie şi sfântă: Sfântul Soare. (Manoliu 1999: 161-163)
Credinţe şi obiceiuri legate de Soare
La amiază şi la asfinţit, stă Soarele de mănâncă un corn de prescură şi
bea un pahar de vin. / Să nu mături duminica de dimineaţă în faţa Soarelui, că-i
colbăreşti faţa sfântului Soare. (Manoliu 1999: 166)
Poporul român interpretează soarele şi rosturile lui cosmice, terestre şi
lumeşti, ca fiind esenţiale pentru concepţia şi viziunea lui terestră despre viaţă
şi lume. (Vulcănescu 1987: 368) Soarele este invocat în practicile divinatorii şi
previziuni. Este invocat de femeile care practică farmece, descântece şi vrăji.
Pe de altă parte, aşa cum există cititori în stele, există şi cititori în soare, care
interpretează petele şi eclipsele solare. (Vulcănescu 1987: 388)

6. Stelele
E considerat „stea” orice corp ceresc (cu excepţia Lunii) care străluceşte
noaptea pe bolta cerească.
Originea stelelor
Există nenumărate legende şi povestiri referitoare la originea acestora.
Ele sunt: stropi de lumină ai arborelui cosmic ieşit din apele primordiale; acoliţi
(slujitori) ai Soarelui sfânt şi ai Lunii sfinte; lumini palide ale Raiului ce străbat
prin crăpăturile podului de cer; candele pe care îngerii de noapte le aprind în
amurg şi le sting în zori; îngeri care vizitând pământul s-au îndrăgostit de cele
pământeşti şi Dumnezeu i-a prefăcut în stele; părticele din sufletele oamenilor
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care la naştere se urcă la cer şi veghează asupra destinului celor din care s-au
desprins. (Vulcănescu 1987: 400)
Stelele sunt indicatorii divini ai destinului uman, părticele din sufletele
oamenilor care la naştere se urcă la cer, se îmbată de lumina cerească şi dăinuiesc
acolo, veghind asupra destinului celor din care s-au desprins. Când se încheie
ursita purtătorului lor de suflet de pe pământ cad din cer, lăsând o dâră de lumină
care se stinge apoi. (Vulcănescu 1987: 400) De soarta omului steaua lui nu se
desparte niciodată. (Pamfile 2001: 165) Fiecare om are steaua lui în cer ca o
candelă, după cum fiecare creştin are o candelă la icoana lui cât trăieşte sau la
capul lui după ce moare. Candela unui om (cea din Cer) se aprinde odată cu
naşterea lui. Când omul moare, steaua lui din Cer cade, cum o fi – mare sau mică.
Stelele sunt ca nişte lumânări, dar ca un fel de candele. / Stelele sunt făcliile ce
se aprind noaptea, spre a lumina sfânta lume a celor fără de sfârşit. / Stelele sunt
ostaşii Cerului în luptă cu dracii.
Stelele sunt făcute de Dumnezeu pentru ca: să fie podoabă Cerului; să
lumineze noaptea; să arate timpul; să ştie Dumnezeu câţi oameni are de la Adam
încoace. / Stelele luminează pe călători şi pe ciobani ca să nu se rătăcească. / Pe
Îngerul care se îndrăgostise de o fată pământeană, l-a prefăcut Dumnezeu în Stea.
(Manoliu 1999 : 167-170)
Tipuri de stele. Importanţa mitică a stelelor diferă după mărimi, culori şi străluciri.
Cele mici, de culori pale şi străluciri stinse, aparţin oamenilor obişnuiţi; cele
mijlocii, de culori vii şi strălucire mată, oamenilor de vază, iar cele mari, de
culori vii (roşii, verzui, albastre) şi strălucire intensă, căpeteniilor. (Vulcănescu
1987: 400) Această categorisire a stelelor corespunde categoriilor de oameni din
comunitatea sătească. Stelele sunt atât de multe încât nici nu pot fi numărate.
(Vulcănescu 1987: 402)
Dintre stelele care îndeplinesc unele roluri mitice fac parte: stelele
logostele, luceferii şi cometele.
Stelele logostele sunt şapte stele care nu stau locului, mutându-se tot spre
răsărit. Ele au lumina colorată diferit. Una e roşie, alta galbenă, alta albăstruie,
alta vineţie, alta portocalie, în toate culorile curcubeului. / Când va fi ca aceste
stele să se găsească toate aşezate una după alta, într-o linie, ca mărgelele, atunci
va fi sfârşitul pământului. / Toate aceste stele logostele poartă crugul (bolta)
cerului şi sunt în mare cinste în lumea nesfârşită a luminilor de pe Cer. (Manoliu
1999 : 170-171)
Pentru români, stelele logostele deţin o importanţă magico-mitică dovedită
de credinţe şi tradiţii. Ele păzesc destinul stabilit de urse fiecărui om. Ele pot
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interveni în norocul solicitantului pe care-l pot modifica parţial. Cu activitatea lor
mitică se ocupau vrăjitorii de stele şi cititorii în stele. “O stea logostea,/ tu, ursita
mea, / îndură-te de mine / şi fă-mă să-nţeleg / drumul meu întreg, / de mă-nalţ
sau cad, ...” sau “Tu, stea/ logostea, / (...) / să umbli-n lung şi la-n lat / pe unde oi
găsi / scrisă ursita lui (numele, n.n.) / la ea să te duci, / cu biciul să plesneşti, / din
somn s-o trezeşti, / la mine s-o trimiţi, / în vis s-o visez, / aievea s-o văz / (...) / să
nu-i vie a dormi, / nici a odihni / pân’la mine n-o veni”. (Vulcănescu 1987: 401)
Vrăjile la stele (Descântecele) sunt practicate de fetele care vor să se mărite
sau de o vrăjitoare. (Pamfile 2001: 171) „Stea, stea, draga mea./ Du-te adă data
mea./ De-o fi-n sat cu mine,/ Să-l aduci până mâine./ D-o fi-n alt sat,/ Să-l aduci
pe-nserat./ D-o fi-n altă ţară,/ Să-l aduci mâne seară./ D-o fi peste apă,/ Să-i dai
o luntriţă să treacă”. (Manoliu 1999: 62) Unele stele stau pe loc, altele se învârt
în jurul lor sau joacă în nopţile cu ger puternic. Pornind de la această credinţă se
făceau vrăji cu steaua bolnavului pentru însănătoşire şi cu steaua fetei necăsătorite
pentru aflarea ursitului.
Credinţa în influenţa stelelor asupra destinului omenesc a stimulat
cercetarea lor de către vrăjitori sau cititorii în stele. Aceştia căutau să prindă
lumina stelei logostele într-un vas cu apă şi, suflând peste apă, să interpreteze
jocul de lumini din vălurele. (Vulcănescu 1987: 401)
Luceferii sunt acele stele mari care deschid şi închid porţile nopţilor.
Luceafărul de seară (planeta Venus), numit şi Steaua Ciobanului, este înlocuit
spre dimineaţă de Luceafărul de zori, iar dimineaţa cu Luceafărul boilor (numit aşa
pentru la apariţia lui se scoală boii). In afara acestor trei luceferi, care marchează
trei secvenţe ale nopţii, etnoastronomia română menţionează un Luceafăr mare
(steaua Vega) şi un altul numit Zorilă (steaua Sirius).
Luceferii au fost consideraţi copiii Soarelui, rezultaţi din hierogamia
Soarelui cu stelele-oameni. În postura de fii ai Soarelui, luceferii se pot înfăţişa
ca oameni şi coborî pe pământ pentru a supraveghea de aproape felul cum sunt
reprezentaţi luminătorii de noapte. (Vulcănescu 1987: 401-402)
Stelele cu coadă (cometele) sunt considerate de rău augur. Cele cu coadă
lungă şi luminoasă prevesteau cataclisme, războaie, molime.
Sfârşitul lumii va fi vestit de o stea cu coadă. / Sunt semne dumnezeieşti
prin care lumea e vestită că o aşteaptă mari nenorociri ca: războaie sângeroase,
molime mari la oameni şi vite, foamete. (Manoliu 1999: 173) Stelele cu coadă,
numite şi stele cu coame, stele comate sau stele luminoase, sunt considerate a fi
vestitoare de nenorociri şi osândă pentru răutăţile omeneşti. (Pamfile 2001: 168)
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Stelele căzătoare sunt stele care cad (mari, rotunde şi câteodată lungăreţe)
şi intră în casele oamenilor sau cad pe pământ sau chiar pe oameni. Acestea sunt
zmeii, sau balaurii, sau zburătorii, care umblă noaptea ca să pocească sau să
omoare pe oamenii pe care îi întâlnesc în calea lor. De aceea aceste stele sunt
numite şi Stele rătăcitoare sau călătoare. / Când zmeii intră prin casele oamenilor,
se lasă la fetele şi flăcăii îndrăgostiţi ca să-i chinuiască. / Stelele căzătoare sunt
dracii izgoniţi din Cer. / Stelele călătoare pot fi şi vrăjite; cu această vrajă îşi află
fetele încotro e ursitul lor. Căci sunt unii care opresc steaua călătoare în loc şi
rânduiesc apoi ca acea stea să plece din nou; şi încotro o porneşte Steaua, întracolo e ursitul fetei. (Manoliu 1999: 171-172)
Stelele sunt ostaşii cerului. Căderea bolizilor (meteoriţilor) e asociată
cu deschiderea cerurilor în noaptea de Bobotează şi la Sf. Andrei (30 nov.). /
Spre deosebire de acestea stele care urcă pe cer sunt considerate prevestitoare de
nuntă. (Pamfile 2001: 167-168)

7. Constelaţiile
Constelaţia este o grupare aparentă de stele în aceeaşi regiune a cerului,
având o configuraţie specifică, stabilă pe o perioadă lungă de timp. Numărul
si forma constelaţiilor din astronomia populară românească diferă de cele ale
astronomiei clasice greco-latine sau a celei oficial recunoscute în zilele noastre,
ţăranul român având adeseori alte repere şi interpretări ale grupărilor de stele de
pe harta cerească.
Chiar şi între folcloriştii sau etnologii care au încercat să sistematizeze
cunoştinţele populare din acest domeniu sunt diferenţe în ceea ce priveşte
identificarea sau denumirea constelaţiilor. Tabelul sinoptic întocmit de Mircea
Vulcănescu în Mitologia română (Fig. 3) prezintă în paralel grupurile de stele
după etnoastronomia mitică românească şi constelaţiile după astronomia generală,
ceea ce permite a se vedea că, dintr-un total de 37 de constelaţii, 9 coincid, 7
(respectiv 5) există doar în una din cele două clasificări, iar 5 (respectiv 6) lipsesc
fie dintr-o clasificare, fie din cealaltă.
In volumul său, Mic tratat de astrologie şi meteorologie ţărănească, Vlad
Manoliu face o sinteză a informaţiilor apărute în acest domeniu, pornind de la
clasicii folcloristicii române şi până la informaţii de teren dar, mai ales, bibliografice
din domeniul etnografiei, magiei, mitologiei, istoriei sau antropologiei culturale.
Calea Lactee
Este cunoscută şi sub alte denumiri: Calea Laptelui; Drumul robilor;
Calea lui Traian, Troian sau Calea Robilor (…)
Dumnezeu a lăsat-o sus pe Cer ca să ştie românii pe unde să o apuce când
se întorceau din robia tătărască. / Traian, robind pe daci şi ducându-i la Roma,
aceştia au fugit înapoi venind numai noaptea pe Troian.
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Drumul Robilor e numit aşa, căci pe acest drum trebuie să meargă la
Împărăţia Cerurilor toţi aceia care sunt robi pe acest pământ. / Pe acest drum se
duc sufletele morţilor la rai. (Manoliu 1999: 173-175) O altă credinţă ne spune că
pe acest „drum” vom merge cu toţii la Judecata de Apoi, în faţa lui Dumnezeu, ca
să dăm socoteală de tot ceea ce am săvârşit în această viaţă. (Pamfile 2001: 180)
Drumul robilor mai era cunoscut şi sub următoarele denumiri: drumul
orbilor, calea ţiganului, calea şchiopilor, paiele ţiganului, crângul cerului, brâul
sau brâul luminos al cerului. (Pamfile 2001: 177)
Constelaţia Carul Mare
Această constelaţie (Ursa Mare) se mai numeşte şi Ursul Mare, Cei
şapte boi cu steaua, Văcarul (Cărăuşul sau Ucigă-l Toaca sau Ucigă-l Crucea,
Căţeluşa Paloşchiţa şi Ursul sau Lupul). (Otescu 2002:43)
Carul Mare închipuie şi şapte boi pe care-i păzeşte văcarul. (Pamfile
2001: 155) Carul Mare, care are patru roţi şi trei perechi de boi, suia un deal.
Şi când cei doi boi dinainte suiseră în vârful dealului, iacătă şi Dumnezeu care
zice cărăuşului „La deal, la deal, cu ajutorul lui Dumnezeu”. Cărăuşul care era
cam supărat, a răspuns: „De acum, ori o vrea Dumnezeu, ori n-o vrea, eu tot am
ajuns în vârful dealului”. Atunci Dumnezeu ca să-l smerească, a făcut ca boii
din frunte să dea înapoi, aşa că înainte n-au mai vrut să tragă; o roată s-a smintit
din loc şi toată greutatea carului s-a lăsat pe acea roată. De atunci Carul Mare se
învârteşte îndărăt. (Manoliu 1999: 175)
Carul Mic (Ursa Mică) se mai numeşte şi Ursul Mic, Pluguşorul sau Grapa
cu steaua Stâlpul (Steaua Polară) numită şi Candela Cerului, sau Împăratul, sau
Steaua Ciobanului, sau Ţagâra. (Otescu 2002:43)
Constelaţia Racul
Când Hristos a fost răstignit pe cruce, schingiuitorii lui au vrut să-i bată
patru piroane în corp. (…) Racul însă a furat pironul cel mai lung şi s-a strecurat
cu el prin fugă, mergând îndărăt. De atunci Mântuitorul, drept recunoştinţă, a
binecuvântat racul să poată fi mâncat de către toată lumea şi în zilele de post ca
şi în cele de dulce. (Manoliu 1999: 176)
Steaua Aldebaran
Steaua Aldebaran din constelaţia Taurul este numită de ţărani: Luceafărul
Porcesc, Porcarul sau Deşteptătorul. / Când răsare Porcarul se deşteaptă porcii
şi încep să grohăiască; semn că se apropie ziua. (Manoliu 1999: 176)
Pleiadele
Fac parte din constelaţia Taurul. Ţăranii le mai spun Cloşca cu pui, Găină
sau Găinuşa. / Cine se scoală în fiecare dimineaţă în Postul Sfântului Petru, ca să
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vadă când răsare Cloşca, acela nu va duce lipsă de nimic. / Dacă se iveşte pe cer
Cloşca la Drăgaică (Sânziene), are puterea să facă să crească păpuşoiul, de-l vezi
cu ochii cum creşte. / Când înnoptează şi Găinuşa e la toacă, atunci oamenii ştiu
hotărât că oaia se satură de iarbă. (Manoliu 1999: 177) Are şapte stele şi slujeşte
foarte mult ţăranilor în orientare. / Cine le va vedea (…) va avea mare noroc. /
Cloşca se mai cheamă şi Stelele ciobanului. / Unii numesc Cloşca şi Scroafă cu
purcei. (Pamfile 2001: 161-162)
Steaua Vega
Steaua Vega este ciobanul din constelaţia Lira şi este numită de ţărani
Ciobanul sau Luceafărul cel Mare de la miezul nopţii sau Luceafărul cel Frumos
sau Regina Stelelor.
Ciobanul se vede pe Cer până la ziuă. / I se zice şi Regina Stelelor căci şi
stelele pe cer au un conducător sau cârmuitor, după cum au şi oamenii pe pământ.
(Manoliu 1999: 177)
Constelaţia Sfredelul
Face parte din constelaţia Carul Mare şi o parte a constelaţiei Orion cu
care ţăranii formează constelaţia Sfredelul sau Spiţelnicul.
Orion are trei stele în mijloc: ele se numesc Trisfertitele (Sf. Vasile,
Grigore şi Ioan), Cei trei Crai, Craii de la Răsărit, Toiegele sau Cingătoarea
Regelui. Trisfertitele împreună cu steaua Rigel şi o altă stea, formează Rariţa sau
Rariţele. (Pamfile 2001: 162)
Trisfertitele cu Betelgeuse alcătuiesc Sfredelul Mare, Sfredelul, Spiţelnicul
sau Spiţelnicul Mare. (Pamfile 2001: 162)
În vremea de demult, un om căuta comoara lui Iov în Cer şi găsind-o a
înfipt sfredelul, care se vede şi azi în apropierea Drumului Robilor. Pe urmă s-a
întors acasă şi a luat carul cu boi spre a merge să-şi ia comoara. (…) Dacă omul
va ajunge să-şi încarce comoara, atunci lumea se schimbă. Dumnezeu va seca
toate apele de pe suprafaţa pământului şi va fi ploaie într-o parte a lumii numai
cu bani de argint; iar oamenii crezând că plouă cu apă, vor alerga acolo ca să-şi
potolească setea. (Manoliu 1999: 177-178)
Steaua Sirius
Steaua Sirius din constelaţia Câinele Mare este numită de ţărani Luceafărul
din Zori, Luceafărul de dimineaţă, Zorilă / Răsare în zori, când lumina zorilor
şterge treptat lumina celorlalte stele. Zorilă singur se luptă cu zorile şi se vede
falnic până începe să se lumineze de ziuă. (Manoliu 1999: 178)
Câinele mare şi Câinele mic sunt numiţi Dulăul şi Căţelul. (Pamfile
2001:164)
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Constelaţia Capricorn
Ţăranii îi spun Ţapul sau Cornul caprei (Coarnele caprei). / Atunci când
fulgeră în Cornul Caprei ploaia e sigură. (Manoliu 1999: 178)
Constelaţia Peştii
E numită de ţărani Peştii sau Crapii./ După credinţa unora, aceştia sunt
cei doi peşti cu care a hrănit Hristos pe cei cinci mii de oameni. (Manoliu 1999:
179 şi Pamfile 2001:161)
Constelaţia Ophiucus
Constelaţia Ophicus (Şarpele) este numită de către ţărani Calea Rătăciţilor.
/ Şarpele care a ademenit-o pe Eva. / Pe această Cale a Rătăciţilor vor umbla
oamenii păcătoşi, rătăcind zăpăciţi, la a doua venire a Mântuitorului, când vor
auzi judecata Lui. (Manoliu 1999: 179 şi Pamfile 2001:161)
Constelaţia Vulturul
Constelaţia Vulturul sau Vulturul Domnului este numită de ţărani Fata
de Împărat cu cobiliţa. / De cârligele cobiliţei sunt atârnate doniţele (cofele sau
găleţile) în care Fata de Împărat duce apă spre a răcori sufletele morţilor păcătoşi
duşi în Iad. (Manoliu 1999:179) Steaua Altair este fata iar cele două stele, cârligele
cobiliţei. / Prin Bucovina se cheamă Fata cu coromâsla. (Pamfile 2001:158)
Constelaţia Delfinul
Constelaţia Delfinul este numită Crucea sau Crucea Mică. / Ea închipuie
Crucea de mână cu care merg preoţii la zi-ntâi. (Manoliu 1999: 180 şi Pamfile
2001:157)
Constelaţia Lebăda
Constelaţia Lebăda este numită Crucea, Crucea Mare sau Crucea de la
Miezul Nopţii / În închipuirea poporului aceasta e crucea pe care a fost răstignit
Hristos. De aceea, când ţăranii o văd noaptea, se închină la ea zicând că li s-a
arătat Iisus Hristos. (Manoliu 1999: 180)
Prin unele părţi se cheamă şi Cobiliţa ciobanului, ciobanul având două
găleţi în cobiliţă şi una în mână. Stelei din mijlocul crucii i se zice şi fântână sau
fântâna din răscruci. (Pamfile 2001:157)
Zodiile
Sunt cele douăsprezece constelaţii ale zodiacului. Fiecare constelaţie
(zodie) corespunde unei anumite luni a anului în care se naşte cineva. Conform
credinţelor populare se consideră că aceste zodii pot avea o influenţă bună sau rea
asupra destinului fiecărui om.
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Zodiile sunt nişte fiinţe cu înfăţişarea numelui ce-l poartă. Ele ţin în
mâinile lor soarta oamenilor. Fiecare om are o soartă după zodia în care s-a
născut. (Manoliu 1999: 180)
În primul studiu românesc asupra astronomiei populare, Credinţele
ţăranului român despre cer şi stele, Ion Otescu consemnează un număr de 39
constelaţii ţărăneşti care sunt „la fel cu ale cerului clasic, ceea ce explică originea
romană a românilor”.
Diferenţele faţă de clasificările astronomiei clasice greco-romane s-au
produs fie prin simplificarea unor constelaţii, care au fost reduse numai la părţile
lor esenţiale (Gemeni, Taur), fie datorită unor alte subîmpărţiri (Orion). În ceea
ce priveşte denumirea acestora, fie s-a menţinut denumirea clasică, dar dându-ise o explicaţie creştină (Fecioara), fie s-a înlocuit vechea denumire, parţial prin
tălmăcire (Hercule devenind Omul), sau total, păstrându-se numiri comune care
reprezintă îndeletniciri ale oamenilor (Văcarul, Vizitiul) sau animale. Chiar mai
mult decât atât, uneori s-au creat alte legende după spiritul şi credinţele românilor
multe dintre ele având o asemănare cu obiectul închipuit, fapt care se întâlnşte
foarte rar în constelaţiile astronomice (Scaunul, Crucile, Secera, Coasa smd.).
(Otescu 2002:45)
Având drept punct de referinţă lucrarea d-lui Otescu, Tudor Pamfile
analizează cele mai importante constelaţii astronomice menţionând denumirea
precum şi credinţele populare legate de acestea sau numai de o parte a lor, care
au ajutat la formare altor grupuri de stele.
Succint, acestea sunt:
1. Ursa Mare şi Ursa Mică se numesc Carul Mare şi Carul Mic. Prin unele părţi
se numesc Ursul mare şi Ursul mic iar acesta se mai numeşte şi Pluguşorul sau
Grapa.
2. Steaua polară – steaua din capul oiştii carului mic – se cheamă Împărat,
Candela cerului, Stâlp, Steajăr sau Steaua ciobanului.
3. Dragonul este numit balaur sau zmeu. Acest balaur, în timp de ploi şi furtuni
mari, învie şi se joacă printre nori.
4. Hercule este Omul.
5. Lira se numeşte Ciobanul cu oile, steaua Vega fiind ciobanul, iar cele patru
stele, oile. Ciobanul se mai cheamă şi Luceafărul cel mare de miezul nopţii,
Luceafărul cel frumos sau regina stelelor.
6. Crucea se cheamă Cruce, Crucea mare sau Crucea miezului nopţii. Prin alte
părţi i se spune Cobiliţa ciobanului.
7. Delfinul se numeşte Crucea sau Crucea Mică sau Crucea fârtatului (fratelui
de cruce).
8. Vulturul este Vulturul sau Vulturul Domnului. Cu steaua Altair şi cele două

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

423
stele luminoase vecine formează constelaţia Fetei de împărat cu cobiliţa. O altă
denumire este Fata cu coromâsla (cobiliţa).
9. Cefeu se numeşte Coasă (Fig. 4). Cele trei stele în linie dreaptă alcătuiesc
coporâşca.
10. Perseu se numeşte Căpăţâna, Carul dracului (cu care se vor căra păcătoşii la
iad, la sfârşitul lumii), Toporul sau Barda. (Fig. 5)
11. Cassiope se numeşte Scaunul lui Dumnezeu sau Mănăstirea.
12. Andromeda este Jgheabul puţului (puţul fiind Pegasul).
13. Pegasul se numeşte Toacă sau Gavădul Mic. Împreună cu Andromeda
formează Puţul cu jgheab.
14. Vizitiul se numeşte Vizitiu, Trăsură, Surugiu, Ocol, Ţarc, Carul lui Dumnezeu
sau Capră.
Cele trei stele mici de lângă Capră (numiţi şi Iezii) se mai numesc Sfredelul mic,
Burghiul sau Sfredelul pământului.
15. Văcarul poartă acelaşi nume.
16. Coroana boreală se numeşte Hora (formată din Fata mare din horă şi
Lăutarii), Casa cu ogradă (curte), Coliba sau Cociorva.
17. Ophicus şi Sarpele se numesc Calea Rătăciţilor, pe unde vor umbla oamenii
păcătoşi, rătăcind zăpăciţi, la a doua venire a Mântuitorului, când vor auzi
judecata Lui.
18. Peştii se numesc tot Peşti sau Crapi.
19. Berbecul e tot Berbec dar ţăranii nu-i văd decât coarnele.
20. Taurul e numit tot Taur, Gonitor sau Cap de bou.
21. Steaua Aldebaran este numită Luceafărul porcesc sau Porcar, având alături
vieri, porcii sau scroafa cu purcei. Prin unele părţi i se zice Deşteptătorul şi la a
ei răsărire încep să cânte cocoşii, iar strigoii, joimăriţele şi alte duhuri rele pier
ascunzându-se în gropile lor.
22. Pleiadele se mai numesc Găină, Găinuşă. Are şapte stele care servesc ţăranilor
în orientare. Cloşca se mai cheamă şi Stelele ciobanului.
23. Gemenii (Castor şi Polux) se numesc Gemeni sau Fraţi, uneori fiind numiţi
Romul şi Remul.
24. Racul poartă acelaşi nume.
25. Leul se mai numeşte Cal dar şi Leu (mai rar).
26. Virgina se numeşte Fecioară cu referire la Fecioara Maria.
27. Balanţa se numeşte Balanţă sau Cântar(ul) cu care Hristos va cântări, la
Judecata de Apoi, faptele oamenilor.
28. Scorpionul este Scorpia cu ochi de sânge şi gheare întinse.
29. Săgetătorul e numit Arcaş şi se consideră a fi un războinic roman.
30. Capricornul este denumit: Ţap, Cornul caprei sau Coarnele caprei.
31. Orion cu cele trei stele în mijloc numite: Trisfertitele (Fig. 6) (Sf. Vasile,
Grigore şi Ioan), Ttrisfetiţele, Cei trei crai, Craii de la răsărit, Toiegele sau
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Cingătoarea regelui. Trisfertitele, împreună cu steaua Rigel şi o altă stea, se
numesc Rariţa sau Rariţele (Fig. 7), numite pe alocuri şi Raliţă, Plug sau Greblă.
Arcul de şapte stele dintre Trisferite se cheamă Secere. Trisfertitele împreună cu
steaua Betelgeuse alcătuiesc: Sfredelul Mare, Sfredelul, Spiţelnicul sau Spiţelnicul
mare.
32. Câinele mare şi Câinele mic sunt numite Câinele sau Dulăul şi Căţelul.
Steaua Sirius, din Cîinele mare, se cheamă Zorilă, Luceafărul din zori, Luceafărul
de dimineaţă sau numai Luceafărul. Câinele mic se mai numeşte şi Sfredel sau
Spiţelnicul mic.
33. Balena se numeşte Chit.
34. Porumbiţa are acelaşi nume. A fost trimisă de Noe ca să vadă daca apare
pământ uscat iar aceasta s-a întors cu o ramură de măslin în cioc.
35. Corbul are acelaşi nume.
36. Leul mic este Lupărie sau Haita de lupi. (Pamfile 2001: 155-165)
Lumea stelară ne apare ca o lume umanizată, o lume de obiecte mai mari
decât cele care ne sunt familiare. Cerul apare ca „o lume de arhetipuri de la care
obiectele de aici şi-ar lua asemănarea. „Se zice că toate stelele sunt puse în formă
de unealtă”. (Otescu 1944: 46)
Astronomia populară românească relevă particularităţi în ceea ce priveşte
gruparea stelelor în constelaţii, fenomen specific oricărei civilizaţii. I. Otescu
exemplifică această afirmaţie prin constelaţia Orion care nu are un echivalent
românesc, gruparea diferită a stelelor fiind inclusă în alte constelaţii (Rariţele,
Grebla, Magii). Acest fapt se datorează specificului nostru ocupaţional, societatea
românească tradiţională fiind de tip agricol sau pastoral şi nu de navigatori
maritimi. (Otescu 1944: 47)
Pentru a înţelege mai bine asemănările şi deosebirile care există între
constelaţiile ţărăneşti şi cele ale astronomiei clasice, anexăm o hartă a constelaţiilor
vizibile din emisfera boreală (Fig. 8) precum şi câteva dintre cele mai importante
constelaţii astronomice.
O altă contribuţie importantă în domeniul etnoastronomiei sau astronomiei
populare româneşti îl datorăm omului de ştiinţă Ion I. Ionică care, în 1931, întrun plan de cercetare a vieţii spirituale a satului românesc (în speţă monografia
satului Drăguş) a alcătuit un capitol special numit Mitologie şi ştiinţă populară,
cu rostul de a grupa reprezentările şi explicaţiile pe care localnicii de dădeau
fenomenelor naturii, care acopereau „distanţa de la astre până la firul de iarbă şi
până la omul însuşi”.
Lucrarea Drăguş, un sat din Ţara Oltului (Făgăraş). Manifestări
spirituale. Reprezentarea cerului, publicată în 1944 la Bucureşti, este rezultatul a
două campanii de cercetare efectuate în 1932 şi 1934 la Drăguş, Făgăraş.
Capitolul Fizica cerească descriptivă prezintă concepţiile locale despre:
a) soare şi lună; b) Constelaţii (şi o hartă a cerului); c) Stelele, cometele,
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meteoriţii, toate urmate de o interpretare de ansamblu. Ca tematică acest capitol
este subîmpărţit în două secţiuni: cerul cu aştri şi constelaţiile sale şi pământul
cu meteoriţii săi, cu vântul şi fulgerul, cu grindina, ploaia etc. În fapt, aceste teme
reprezintă două domenii ale ştiinţei populare: astronomia şi meteorologia.
Al doilea capitol se referă la caracterul utilitar al cunoştinţelor, constelaţii
de anotimp, răspândirea cunoştinţelor despre cer, constelaţii pastorale şi constelaţii
agricole precum şi calea spre ştiinţă, iar al treilea capitol prezintă marile cadre:
coordonatele spaţiale, un tabel cu reprezentarea cerului, ziua şi viziunile sale,
săptămâna şi luna, timpurile anului şi calendarul.
I.I. Ionică alcătuieşte un tablou cu cele 18 constelaţii cunoscute de întregul
sat dar menţionează şi anumite stele mai importante cum ar fi Steaua Ciobanului
(Steaua Polară) sau Nusceferii (Luceferii, stele luminoase), care pot fi categorisiţi
în funcţie de trei criterii: de mărimea lor (stele sau planete luminoase de mărimea
întâia); de poziţia lor în raport cu crucea stelară (de Miază-zi, de Miază-noapte, de
Răsărit sau de Sfinţit); de momentul apariţiei lor pe bolta cerească (Nusceafărul
de zi, de Vecernie sau cel de la Miezul nopţii).
Amintim constelaţiile cunoscute la acea vreme de drăguşeni, fără însă
a insista asupra lor: 1. Drumu’ (Drumu’ călătoriilor, Calea Laptelui respectiv
Calea Lactee); 2. Crucea (formată din cele patru stele ale constelaţiei Delfinul);
3. Carul (Carul Mare); 4. Carul Mic; 5. Găina (Găinuşa sau Cloşca cu pui, din
constelaţia Pleiadelori); 6. Rariţa (Rariţele, din constelaţia Orion); 7. Sfredelul
(Sfredelul Rusaliilor); 8. Comoara (steaua Pollux din constelaţia Gemenilor);
9. Grebla (o parte din Orion); 10. Cobilele (probabil constelaţia Lebăda);
11. Doielele (Douţele, posibil stelele Castor şi Pollux) 12. Purcariu şi porcii
(constelaţia Hyadele, steaua Aldebaran şi alte câteva stele); 13. Ciobanul şi
oile; 14. Jumătatea de pită; 15. Fata (Fata purcariului sau Fata de’împărat);
16. Purcăreaţa; 17. Gemenii (două stele din conselaţia Vizitiul); 18. Steaua
Ciobanului (Steaua Polară). (Otescu 1944: 21)
Autorul remarcă faptul că „descrierile acestea, când sunt libere, nu sunt
totdeauna riguroase, „ele trebuie verificate în observaţie alături de informator”.
Aceste constelaţii se regăsesc pe „Harta cerului la Drăguş”, întocmită de I. I.
Ionică (Fig. 9) cu această ocazie.
Cunoştinţele de astronomie populară erau deosebit de utile în special în
anumite ocupaţii precum pădurăritul şi oieritul. „Pornitul la pădure şi colindatul
cu oile se fac sub privegherea cerului de dimineaţă. / De mulţi ani, când ne duceam
pe iarnă la pădure, şi vedeam ori Găina, ori Nusceafăru’ ştiam cât ie ceasu’, cât
mai ie până dimineaţă”.
Oieritul: „Apăi ciobanii tot după nusceferi se uita:
noa’ uite nusceafăru’ de sară, o mers până la amiază, nu mai scoatem oile” sau
„Am tot fost pe la oi şi ne-am tot uitat (la stele). Ne spunea(u) oamenii bătrâni de
la noi: mai ie atâta până la ziouă, că uite Găina unde ie! Cunoştea timpu’ pă cer.”
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(Ionică 1944: 48)
Caracterul utilitar al cunoştinţelor de astronomie era dovedit prin funcţia
pozitivă pe care acestea le aveau în mediul lor sătesc originar, fiind rezultatul
unor nevoi precise de orientare în timp şi spaţiu ale unui grupului social precum
şi de măsurare a timpului. Iată doar câteva exemple din sistemul de cunoaştere
şi împărţire a timpului (cronometrie): „Cân’ să vedea Rariţele, cân’ să vedea
Nusceafăru’ de dimineaţă, cân’ să vedea Găina şi chiar Caru’ se orienta (omul) şi
ştia cât mai ie până la ziuă sau ie timpul cutare”. „Cân’ ne duceam sara’n şezătoare
pe ce cunoşteam vremea? Pe Găină. Mai demult noi n’aveam ceas. Numa’ pe
Găină, pe Nusceafăr, pe Lună cunoşteam”. O altă informatoare menţiona: „Cân’
ieşeam din şezătoare iarna cu furca, mi-arăta mama, şi zîcea: uite Găina’n amiază,
ie ceasu’ doisprezece”. (Ionică 1944: 49)
Apariţia sau dispariţia vreunui astru sau constelaţii reprezentau un sistem
orar pentru localnicii unei comunităţi săteşti. Dar stabilirea timpului în funcţie de
aştri era condiţionată şi de anotimpul anului, fapt care determina înălţimea sau
coborârea aştrilor: „Cân’ sfinţeşte soarele şi ie Crucea la amiaz’, atunci ie iarna la
jumătate”. (Ionică 1944: 49)
O importanţă deosebită în cadrul constelaţiilor o aveau aşa-zisele
constelaţii de anotimp. Nu orice constelaţie putea fi luată drept reper pentru
stabilirea timpului. Dintre cele mai cunoscute în lumea satului tradiţional amintim:
Nusceafărul de dimineaţă, Carul, Rariţele şi, uneori, Sferedul şi Crucea dar, mai
cu seamă, Găina. Găina şi Rariţa sunt constelaţiuni matinale în epoca începătoare
a verii şi le întâlnim în tot timpul călduros în orele care preced zorii. Spre sfârşitul
toamnei le regăsim [ca şi] constelaţiuni de seară şi de noapte. (...) Ori aceste
două epoci corespund cu două perioade distincte de activitate socială. Epoca de
început de vară coincide cu ridicarea turmelor şi a ciobanilor la munte. Data
festivă a plecării lor e 21 Mai, Sfinţii Constantin şi Elena, fapt care corespunde,
în calendarul local din Drăguş, cu începutul verii.
Cea de-a doua epocă, de toamnă târzie, e epoca la care munca câmpului
e încheiată. Acum doar bărbaţii se duc la pădure după lemne. Dar în sat, odată
cu serile mai lungi, se începe tot mai intensă viaţa socială interioară. E timpul
şezătorilor şi a torsului pentru femei. La această dată Găina se vede tot mai mult
(Cân’ vine Găina’n Amiază ştiu că-i ziua’n Octobăr”. Găina este adevăratul ornic
al satului. (Ionică 1944: 50-52)
O altă clasificare a constelaţiilor poate fi întocmită în funcţie de specificul
ocupaţional. I. Ionică consideră că, având în vedere ocupaţiile de bază ale
ţăranului român, locuitor sedentar de milenii pe această vatră strămoşească,
putem conchide că avem constelaţii agricole (Rariţa, Grebla, Cornul plugului)
şi pastorale (Ciobanul cu oile, Porcarul şi porcii, Jumătatea de pită, Doielele
(„astea sânt ale ciobanilor; ei ţin la iele”). (Ionică 1944: 59)
I. Ionică aprecia că societăţi pastorale sau agricole se vor exprima în
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grupuri stelare deosebite de acelea ale unei societăţi de navigatori maritimi, iar
între primele două vor fi iarăşi nuanţe deosebitoare. Mediul păstoresc e mult mai
propice dobândirii şi difuziunii cunoştinţelor astronomice decât mediul agricol.
Există diferenţe notabile între informaţiile săteanului plugar şi a celui care a fost la
oi. Interesul ciobanilor pentru stele s-a datorat drumurilor lungi pe care aceştia leau parcurs dintotdeauna după apusul soarelui sau, mai ales, înainte de revărsatul
zorilor. Credinţele populare locale consideră că „ciobanul n’are somn” şi că el
„nu va fi judecat la Venirea a doua, pentru neîntrerupta lui veghe, va fi primit de-a
dreptul în raiu” sau „Care păzeşte vite, aia ştiu stelele. Păi eu sânt plugar, sara
sânt obosit şi mă culc. Ciobanu’, vezi mai vine lupu’ la oi, ie deştept toată vremea.
(...) Iei ştiu toate stelele ceriului”; Autorul mărturiseşe că „informaţiile mele cele
mai bogate le-am avut întotdeauna de la ciobani, a căror autoritate în această
privinţă e îndeobşte recunoscută în sat. Ciobanii alcătuiesc adevărate confrerii
de cunoscători de stele, iar răspândirea şi păstrarea cunoştinţelor de astronomie
populară s-a făcut prin tradiţie orală. (Ionică 1944: 60)
Cunoaşterea empirică a hărţii noastre cereşti, rezultată din nevoi practice
de orientare şi cronometrie, a fost, aşa cum am amintit, timp de milenii doar în
atenţia unor categorii ocupaţionale şi nu o ştiinţă. Abia în secolul XX această
disciplină a devenit o ştiinţă propriu-zisă. Cu toate acestea observaţiile empirice
şi sistemele de reprezentări, născocite de imaginaţia ţăranului român, rămân
fundamentale pentru dezvoltarea acestei ştiinţe atât de fascinante.
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Uleinița hidraulică din Ohaba-Sibișel. Considerații ale influenței
industriale asupra unei instalații și a percepției profesionale a unei
comunități din Țara Hațegului
Liviu Velţan
Cuvinte cheie/Key words
Presă de ulei hidraulică, teasc de ulei hidraulic/Hydraulic oil press
Ohaba-Sibișel/Ohaba-Sibișel
Interdisciplinaritate/Interdisciplinary
Rezumat/Abstract
Ohaba-Sibișel is a small village near Retezat mountains. In this village
technical instalations as the hydraulic oil presses were in disolution in the second
half of the twentieth century. The main cause of this situation was the new
political regime. The specialists of the Museum of Folk Technique, made some
research in this area in 1968. The result was the aquizition, the transfer and the
reconstruction of a hydraulic oil press in the museum. But the most important
part was the interdisciplinary perspective of this team, because in a time when
the political regime did not allow to make such investigations they have had
the courage to make this type of interdisciplinary investigations.The entire
process containing the technical aspects and the story behind them were found
in the Scientific Archive of ASTRA Museum. This article is a moral duty in the
perspective of what meant the research of the old team of the Museum of Folk
Technique and a way to continue their work.
Echipa de cercetare a Muzeului Tehnicii Populare a intreprins cercetări
interdisciplinare într-o epocă în care puterea politică a momentului respectiv
combătea tot ceea ce era vechi sau considerat element dușmănos. În acest context
istoric linia oficială de cercetare a echipei coordonată de către Cornel Irimie
fondatorul Muzeului Tehnicii Populare, demn urmaș al lui Dimitrie Gusti și
al Scolii Sociologice din București, urmată aproape cu obsesie a fost salvarea
instalațiilor tehnice de industrie țărănească. Această abordare a avut ca bază de
selecție Arhiva de date a Comisiei de Stat a Apelor din anul 1957. Potrivit acestor
informații din totalul de 5518 instalații tehnice de industrie țărănească de pe
întreg cuprinsul României un număr infim de 30 astfel de instalații cartografiate
au fost uleinițele hidraulice.
Însă cercetarea acestor instalații nu cuprindea numai o descriere și o
abordare pur tehnicistă.1 Arhiva Științifică a Complexului Național Muzeal
1 Analiza întreprinsă în Cornel Irimie, Anchetă statistică în legătură cu rețeaua de instalații
tehnice populare acționate de apă pe teritoriul României (Vechimea, tipologia, răspândirea și
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ASTRA păstrează rapoarte de cercetare care cuprind aspecte privind metodele
de investigare specifice antropologiei structurale sau cercetării monografice de
tradiție interbelică. Valorificare științifică extrem de recentă a fost intreprinse de
către cercetătorul etnograf Valer Deleanu care a valorificat și această uleiniță prin
integrarea într-un cadru mai larg reprezentat de instalațiile tradiționale de zdrboit
și de tescuit din România2.
Recuperarea unor abordări de cercetare care includ și
interdisciplinaritatea este o datorie morală și necesară în vederea înțelegerii
modului în care comunitățile tradiționale își desfășurau viața.
Cazul uleiniței hidraulice din localitatea Ohaba-Sibișel, comuna Râu
de Mori din zona etnografică a Țării Hațegului se integrează acestui demers de
recuperare și reinterpretare informațională, acest monument fiind și între primele
aduse și reconstruite în Muzeul Tehnicii Populare (Fig.1).
Ohaba-Sibișel este o localitate de dimesiuni reduse aflată la baza munților
Retezat. Numele acestei localități nu poată să fie separat de evoluția istorică
a localității Râu de Mori, reședință nobiliară a cnejilor hategani din familia
Cândeștilor atestați pentru prima dată în anul 1300. Curtea nobiliară a acestora
actualmente monument istoric de categoria A este situată în localitatea Râu de
Mori. În anul 1359 regele maghiar restituie văduvei lui Mihail Cândea moșiile
Râu de Mori, Nucșoara și Sibișel, iar în anul 1406 sunt scutiți de obligații față de
cetatea Hațegului.3
Uleinița din localitatea Ohaba-Sibișel au fost descoperită în urma unei
campanii de cercetare întreprinsă în anul 1968 și continuată în anul 1969 de către
muzeograf Laura Sârbu care a avut și răspunderea transferului și reconstrucției
acestui momument, finalizată în 1968 împărțind respnsabilitatea cu arhitectul
constructor V. Craja.
În situ construcția avea statutul de complex de industrii țărănești. Acest
lucru presupunea o combinație de mai multe instalații care foloseau aceași sursă
de energie. În acest caz e vorba de energia hidraulică. Astfel alături de uleiniță
mai funcționa un fierestrău, o batoză și ca o inovație modernă un dinam pentru
produs curentul electric.4 ( Fig.2,3,4). Aspectul de mai sus este important întrucât
clădirea de adăpostire a instalației a fost găsită într-o stare proastă de conservare
frecvența lor) în CIBINIUM 1967-1968 pp. 413- 489 se constituie până în prezent ca un demn
reper de urmat în ceea ce privește baza de selecție a instalațiilor de tehnică populară adică cele
5518 instalații care au contituit unul dintre cele mai importante impulsuri în vederea ducerii la
îndeplinire a unei cercetări științifice riguroase pentru fondarea Muzeului Tehnicii Populara.
2 În acest sens de văzut Ștefan Palada Instalații complexe și complexe de industrie țărănească
în CIBINIUM 1969-1973 pp. 157-175, unde se face referire și la uleinița din localitatea Ohaba.
3 Deleanu Valer, Instalații tradiționale de zdrobit și de tescuit din România. Patrimoniul
Muzeului Civilizației Populare Tradiționale ASTRA, Editura „ASTRA Museum”, Sibiu, 2014
4 PINTER, Z.K., ȚIPLIC, I.M., CĂSTĂIAN, M., Râu de Mori. Curtea Cândeștilor, în Cronica
cercetărilor arheologice, Timișoara, 2002.
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cu elementele componente ale instalației hidraulice dezasamblate fiind nevoie de
înlocuirea acoperișului și a sistemului de aducțiune5.(Fig 5).
Acest lucru a fost necesar deși construcția datată 1933 a fost refăcută în
anul 1946 când este modernizat și teascul neavând la data descoperirii o prea
mare vechime. Instalația era amplasată în situ pe malul drept al râului, în livada
proprietarului Iustin Cornenci la numărul 22 la 50 de metri de gospodărie.6
Campania de cercetare extinsă și în localitățile Nădăștia de Sus, Sâncrai,
Silvașul de Sus, Silvașul de Jos, Bărăști, Săcel, Sânpetru, Clopotiva, Râu de Mori,
Sibișel și Ohaba a avut ca rezultat identificarea în teren a mai multor instalații
tehnice pentru tescuirea uleiului vegetal diferite ca funcțiune și ca tehnologie.
Astfel pe lângă pivele acționate cu piciorul sau pivele cu tracțiune animală
combinate cu teascuri având șurubul de fier7, au mai fost identificate și pivele
acționate de săgeți (sistem folosit și la șteampurile aurifere) atât în localitatea
Ohaba-Sibișel la Iustin Corneci la numărul 22 cât și în localitatea Sânpetru la
Munteanu Pavel care a înlocuit piua acționată de apă cu moară și darac ambele
distruse în anul 1935, cât și la Vulcu Pal (Munteanu) și Ienășescu Victor unde piua
de ulei acționată de cai este înlocuită cu cea hidraulică. În localitatea Clopotiva
pivele hidraulice au fost distruse și înlocuite cu valțuri.
Alte localități în care au mai fost găsite pive acționate de apă fost Gârnești
(la Bai Enășel), Hățăgel (Săman), Gaht-Pui (Stănculescu Ion), Ceroești, Ostrov8.
Construcția de adăpostire monocelulară, de forma unui șopron de
8,10*5,70*3,90 metri având formă dreptunghiulară cu pereți din zidărie (piatră
de râu), tehnica de construcție fiind suprapunerea în straturi orizontale a pietrelor.
Acoperișul de scânduri în două ape are frontoanele triunghiulare tot din scânduri.
Pe lângă construcția menționată se mai află piua cu săgeți și teascul cu șurub
central dispus în plan orizontal, se mai află și o sobă cu “tiganie” folosită pentru
prăjit “aluatul” de formă circulară din cărămidă.9 (Fig. 6,7)
5 Numele arhitectului constructor apare în Deleanu Valer;Voina Delia Oameni care au făurit
muzeul, Editura „ASTRA Museum”, Sibiu, 2013. Publicația apărută în anul 2013 cu ocazia
împlinirii a 50 de ani de existență a Muzeului în Aer Liber în care se valorifică și informații din
dosarele de monument precum și acte contabile, devize ale lucrărilor de reconstrucție și restaurare
etc cu scopul de a se scoate în evidență modul în care fiecare dintre cei care au contribuit la
edificarea Muzeului Tehnicii Populare mai apoi a Muzeului Civilizației Populare Tradiționale
ASTRA și-au adus aportul, precum și perioadele dispuse cronologic ale diferitelor operațiuni
premergătoare aducerii monumentelor (depistare, cercetare, transfer, reconstrucție) sau ulterioare
aducerii monumentelor ( lucrări de conservare restaurare cu predilecție).
6 Informații a fost obținută din dosarul de monument nr. 42 al instalației (Arhiva tehnică a
Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA).
7 Conform Fișei de evidență AL 7149 a instalației din dosarul de monument nr.42
8 Informație obținută din fișa descriptivă a instalației. (cod 42.).
9 Cele două tipuri de uleinițe din localitatea Nădăștia de Sus (piuă cu 11 ciocane acționată cu
piciorul) și Grid (piuă tip vălău circulat din lemn cu tracțiune animală) se află expuse în Muzeul
în aer Liber din Sibiu completând seria tipologică a Grupei uleinițelor.
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Aceste sobe erau necesare deoarece procesul tehnologic de obținere a
uleiului vegetal este comun tuturor instalațiilor indiferent de modul de acționare.
Astfel instalațiile de stors uleiul vegetal folosesc întotdeauna un dispozitiv de
sfărâmat semințele (tip diferit de piuă) și un dispozitiv de stors (tip de teasc).
Toate aceste tipuri se pot găsi în diverse combinații.10 Operația intermediară
situată între zdrobirea și tescuirea efectivă a turtelor este această operație de
prăjire a „aluatului” care ulterior devine o turtă de consistența necesară pentru a
fi tescuită ca urmare a prelucrării termice Tipul de „aluat” primar este de fapt doar
un rezultat al presării și nu are consistența necesară.
Din punct de vedere tehnico – constructiv uleinița din Ohaba-Sibișel
constituie tipul tehnologic cel mai evoluat deoarece atât piua cât și teascul aveau
acționare hidraulică.11
Instalația se compune din teasc și piuă. La teasc (Fig.8) stoarcerea se
realizează de către o piesă mobilă numită “gâscă”.12 Aceasta se mișcă pe un
fus filetat de fier. Mersul înainte sau înapoi al “gâștii” se asigură prin învârtirea
șurubului de fier în două sensuri, alternativ. Schimbarea de sens se realizează
printr-un angrenaj de 5 roți dințata, trei mici și două mari. (Fig.9) Una dintre
roțile mici dințate este fixată pe axul care transmite mișcarea roții de apă. Roata
dințată este mobilă, printr-o deplasare a lagărului (efectuată de o pârghie manual)
(Fig.10) astfel se poate angrena când la roata din dreapta ei, când la cea din stânga
determinând prin angrenare directă și intermediară, cele două sensuri contrarii de
mișcare. Roata mare din stânga roții dințate transmite mișcarea realizată astfel
alternativ, fusului de fier, prin alte două roți angrenate (una din ele fixată pe fus).
De fapt mecanismul de transmisie este asemnător cu un angrenaj de transmisie în
două trepte prezent și în cazul morilor hidraulice. Roata mai mică cuplează roara
mai mare iar astfel se realizează o multiplicare a energiei de acționare. Teascul
cu șurub orizontal a fost refăcut și i s-au adus modificări pe linia trecerii de la
acționarea manuală spre cea hidraulică. Astfel a fost înlocuit fostul tip de teasc
cu roată frontală călcată cu piciorul.13 În urma acestei inovații se va face un pas
important spre o mai mare economie de efort.
10 Laura Sârbu Raport de cercetare a instalațiilor de ulei din regiunea Hunedoarei 12-15 VI
1968 în Arhiva Științifică a Muzeului ASTRA, Fond B Cercetare Românească.
11 Informație obținută din Fișa de componență a instalației din Dosarul de monument Uleiniță cu
piuă cu săgeți acționată hidraulic nr.42(fp).
12 Plan tematic și de organizare a Secției etnografice în aer liber din Dumbrava Sibiului, iunie,
1964 ff 38-103, reprodus și în Cornel Irimie și evoluția Muzeului Tehnicii Populare. Studii,
articole și documente, vol. II, Editura „ASTRA Museum”, Sibiu, 2013, coordonatori Florin
Marius Streza și Nicolae Lucian Robu, p. 40.
13 Informații științifice importante despre primele monumente transferate în Muzeul Tehnicii
Populare în Cornel Irimie Ghidul Muzeului Tehnicii Populare, Muzeul Brukenthal, Sibiu, 1974
pp.72-73 (text informativ Hedwig Rușdea). Acest ghid structurează cele mai importante cercetări
știițifice intreprinse de echipa de cercetare a Muzeului Tehnicii Populare mai ales în privința
primelor monumente transferate în cadrul muzeului.
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Acest mecanism este montat într-un cadru compus din trei grinzi paralele
(cca 40 cm grosime) susținute de alte grinzi de lemn lateral și pe dedesupt.
Dispozitivul este asigurat cu ajutorul a 12 legături de fier, 8 bare de fier susțin
grinzile, pe dinăuntrul lemnului iar 4 asigură deplasarea rectilinie a „gâștii.”.Oala
de fier este găurită pe circumferință. Atât piua cât și teascul sunt acționate fiecare
de câte o roată hidraulică.
Piua cu 12 săgeți verticale și 26 de ciocane (24 corespunzătoare celor 12
săgeți și 2 izolate pe cele două laterale) acționată de un ax cu came. (Fig.11,12,13)
Ciocanele sunt prinse între două „juguri” (rame) dispuse orizontal și vertical.
Acționarea se realizează cu ajutorul unei roți de apă cu colaci de lemn și palete,
transmițând mișcarea prin fusul cu pene care angrenează penele numite și „labile”
ciocanelor. (Fig. 14)
Fierăria necesară pentru modernizarea teascului a fost cumpărată din satul
Nucșoara de la o instalație mai veche.14
Însă abordarea tehnicistă de mai sus a fost completată cu prețioase
informații de memorie socială în vederea înțelegerii modului în care relațiile
sociale din localitatea Ohaba-Sibișel au evoluat de-a lungul timpului, dar și a
modului în care această comunitate s-a raportat la dimensiunea tehnică și la
propria percepție profesională. O nouă cercetare din anul 1969 care a avut ca
principal scop scoaterea în evidență a unei „psihologii diferențiale ale fiecărei
manifestări în parte15” după cea mai clară linie interpretative de tradiție gustiană
demonstrează acest lucru.
Cercetarea comparative între localitatea Ohaba-Sibișel și alte trei
localități anume, Sălașul Superior, Clopotiva și Valea Dâljii a scos în evidență
aspecte legate cu predilecție de un conflict social accentuat care a avut ca efect
pe de o parte o diminuare a conștiinței morale16 iar pe de altă parte o creștere ca
importantă a conștiinței tehnice mai ales după anul 1920 atunci când tiprile cele
mai perfecționate de instalații tehnice ţărănești proliferează în detrimentul celor
vechi care se distrug.17 Cea mai mare parte a informatorilor 10 la număr sunt din
Ohaba-Sibișel iar 2 din Valea Dâljii. Unii dintre aceștia sunt analfabeți iar unii au
maxim 5 clase.
Un lucru este extrem de evident din punct de vedere tehnic și mentalitar
anume faptul că se dorea ușurarea procesului muncii iar din acest punct de
vedere efortul fizic nu mai este apreciat. Legat de acest aspect percepția negativă
14 Denumirea tradițională a acestei părți componente, se întâlnește și în cadrul altor tipuri de
teascuri precum cele de boștină, ulei sau vin.
15 Expus în cadrul Muzeului în Aer Liber în completarea seriei tipologice a grupei uleinițelor.
16 Informația a fost obținută din Fișa descriptivă aflată în Dosarul de monument Uleiniță cu
piuă cu săgeți acționată hidraulic nr.42 (fp).
17 Laura Sârbu Observații asupra mentalităților în satul Ohaba în în Arhiva Științifică a
Muzeului ASTRA, Fond B- Cercetare Românească, f.1.
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asupra instalațiilor de pive călcate cu piciorul.18 Violența dictată mai ales de
acest mediu concurențial are ca principal efect creșterea atât a eficienței muncii
cât și a calității și a dorinței de câștig material. Acest fapt are la rândul lui ca
efect direct combaterea vechiului tip de asociaționism arhaic constând mai ales
în coposesorat moștenire sau asociații pentru construcție și întreținere care la
rândul lor excludeau munca plătită la instalații deservind cercul îngust familial
și vicinal.19
Un alt aspect este diferențierea între patru categorii profesionale tescarii
fiind o a treia categorie intermediară alături de piuari și morari. Acest aspect
este important deoarece această raportare la condiția de tescar se realiza prin
comparație cu o primă categorie a plugarilor, ciobanilor, tăietorilor de lemne , o
a doua categorie a lemnarilor, dulgherilor, zidarilor, fierarilor (țigani), și o a patra
categorie care erau lingurarii, împletitorii, covătarii țigani excluși din discuție20
Se impun câteva precizări. Un prim aspect care poate fi luat în discuție
este acela că generalitatea acestei raportări prin comparația cu celelalte categorii
profesionale este extrem de ambiguă. Această plasare intermediară între pozitiv
și negativ a propriei condiții profesionale este un semn al lipsei unor criterii
riguroase de apreciere. Acest lucru se confirmă deoarece raportarea la țigani se
face bidirecțional. Odată țiganii fierari sunt în a doua categorie pe când cei de a
patra categorie sunt considerați indezirabili. Această raportare ambiguu ridică
semne de întrebare nu atât în privința propriei raportări profesionale cât prin
raportarea la o posibilă superioritate profesională a altora chiar dacă din punct
de vedere etnic sunt percepuți ca indezirabili. Plasarea țiganilor fierari în a doua
categorie deosebită de a patra categorie este un argument al acestei abordări
bidirecționale.
Cele 9 criterii luate în discuție pentru înțelegerea raportării profesionale a
oloierilor față de celelalte trei categorii profesionale sunt diferența între cel care
face o unealtă și cel ce “poartă” o instalație, gradul de specializare, caracterul
individual sau general, autonomia meșteșugului, gradul de dificultate, mărimea
impozitului, tipul renumerării, lucrul clienților, școlarizarea.21
Răspunsurile oferite scot în evidență următorul tablou al unei categorii
profesionale superioare: Este cel care produce, face mai multe operații, este
individual în sensul că sunt puțini care fac respectiva profesiune, are cea mai
ușoară profesiune, nu trăiește numai din această profesiune, se plătește în
bani, dă impozit mare la stat, are școlarizare și clienții nu prestează muncă de
autoservire22
18 Ibidem, f.2
19 Ibidem.
20 Ibidem, f.4.
21 Ibidem, f.2.
22 Ibidem, ff .4-5
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Această raportare mărește ambiguitatea și înțelegerea motivelor pentru
care totuși acești tescari se consideră o categorie profesională intermediară
sau de rezervă pentru că se asociază atât primei cât și celei de a doua categorii
profesionale. Urmărind portretul de mai sus rezultă o lipsă de înțelegere a
fenomenelor specifice muncii celorlalți urmare a unei mentalități arhaice și
patriarhale. Astfel este de preferat să se plătească impozit mai mare la stat iar
munca clientului nu este apreciată. Această aparentă contradicție privind munca
clientului trebuie înțeleasă însă într-un alt context specific, care presupune o
obligativitate mare a oloierului față de acesta. Astfel în schimbul muncii prestate
oloierul era obligat să-și primească clienții în casă, clientul să nu-i plătească
eventuale stricăciuni etc...23
Această relație străină de o relație comercială clasică este principalul
motiv pentru care se apreciază de obicei influența unui sistem specific gândirii
urbane. Oloierii nu sunt conștienți de greutățile muncii la oraș dar cu toate acestea
consideră că este de preferat reprofilarea ocupațională în fabrică în locul efectuării
ocupației tradiționale pe care o percepeau nesatisfăcătoare din punct de vedere
material prin raportare la munca depusă, câștig și siguranța muncii.
Influența mecanizării și a industrializării se constituie astfel ca fenomene
dorite în localitatea Ohaba-Sibișel. Făcând referire la selecția influențelor și
a raporturilor dintre societățile urbane și cele rurale Cornel Irimie a scos în
evidență acest aspect cu referire directă la această localitatea „Cercetările din
cadrul muzeului nostru au evidențiat factorul selecției influențelor și al prelucrării
diferite, ca un obiectiv de studiu de prim interes: am întâlnit țărani care lucrau în
uzine moderne ca maiștri, făcând naveta, iar în satul lor construiau și exploatau
instalații țărănești după cea mai tradițională linie; dar și invers: țărani analfabeți
din sate de munte care urmăreau orice reviste de reclamă difuzate de marile
firme industriale și extrăgeau din ele idei pentru a realiza inovații personale pe
linia mecanizării propriilor insalații (vezi uleinița din Ohaba-Sibișel în Muzeul
Tehnicii Populare)”24 Considerațiile teoretice de mai sus completează imaginea
asupra relațiilor sociale și a influenței urbane din localitatea Ohaba-Sibișel.
Concluzia care se impune este aceea că uleinița hidraulică din localitatea
Ohaba-Sibișel constituie cea mai avansată categorie din punct de vedere tehnologic
corespunzătoare acestui tip de instalație. Acest lucru demonstrează adaptabilitatea
și permeabilitatea conceptelor tehnice de origine industrială chiar și în cadrul
celor mai arhaice comunități tradiționale. Iar din punct de vedere mental acest
aspect este mult mai important decât din punct de vedere practic, întrucât potrivit
analizei de mai sus comunitatea din Ohaba-Sibișel dorea cu predilecție lipsa
oricărui efort fizic. Această explicație este necesară pentru a completa modul de
înțelegere al mecanizării și raportarea cât mai corectă la acest fenomen chiar dacă
23 Ibidem ff. 5.
24 Ibidem.
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efortul fizic nu este însă total îndepărtat, deoarece se folosește totuși o pârghie
manuală la acționarea teascului.
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Anexe

Fig.1. Culoarea ro܈ie marchează pozi܊ionarea actuală pe planul Muzeului în Aer
Liber a uleini܊ei din Ohaba-܇ibi܈el la numărul de unitate 42. Monumenul face parte
din sectorul Procese ܈i procedee pentru ob܊inerea ܈i prelucrarea produselor animale
܈i vegetale în scop alimentar, grupa tematică Prelucrarea semin܊elor oleaginoase.

Fig.2. Construc܊ia uleini܊ei din Ohaba-Sibi܈el aflată în situ. Perspectivă laterală Se
poate observa par܊ial batoza în lateralul construc܊iei.
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Fig 3. Detaliu al construc܊iei din situ cuprinzând adosat ܈opronului un adăpost
pentru batoza ac܊ionată hdraulic. Perspectivă frontală.

Fig.4. Perspectivă din spate a uleini܊ei din situ.
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Fig.5.
instala܊iei.

Starea precară de conservare în situ a păr܊ilor componente ale

Fig.6 . Sec܊iune transversală a pivei cu săge܊i din Ohaba-Sibi܈el.
În partea de jos a schi܊ei se pot observa ini܊ialele C.S.C.A adică Comitetul de Stat
pentru Cultură ܈i Artă, forul ܈tiin܊ific superior din perioada comunistă care se ocupa
cu tot ceea ce reprezinta domeniul culturii perioadei respective.
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Planul construc܊iei uleini܊ei din Ohaba-Sibi܈el (După Ghid. 1974)

Fig.8.Teasc cu ܈urub central dispus în plan orizontal. Imagine din Muzeul în aer
liber Sibiu.
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Fig.9. Ro܊ile din܊ate ale teascului.

Fig.10. Pârghia care ac܊ionează manual dispozitivul lagărului de transmisie
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Fig.11. Piua cu cele 12 săge܊i

Fig.12. Detaliu săgeată.
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Fig.13. Detaliu parte inferioară ciocan.

Fig 14. Clădirea de adopostire a instala܊iei uleini܊ei din Ohaba-Sibi܈el ܈i ro܊ile
hidraulice care ac܊ionează ciocanele pivei ܈i teascul.Fotografie din Muzeul în aer
liber Sibiu
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Cimitirul – loc de plecare, loc de odihnă, loc de întâlnire între
generaţii şi epoci
Simona Munteanu
Motto:
“Am răsărit prin naştere
şi asfinţim prin moarte”.
(Părintele Cleopa)
Le cimetière – point de départ, lieu de repos,
lieu de rencontre entre les génération et les époques
Le travail s’inscrit dans les rites de passage, l’inclusion du „mort”
dans l’au-delà se produisant par un acte culturel accomplit par l’église et la
communauté. Le rôle principal dans le cérémonial de ce „passage” vers l’au-delà
est accomplit par la famille, mais aussi par la communauté à laquelle celui-ci a
appartenu. Le cérémonial funéraire est formé par plusieurs séquences avec une
forte charge magique et religieuse: la préparation du mort pour le grand voyage,
les funérailles, la route vers le cimetière, l’enterrement lui-même, l’enterrement
du „trône” (du cercueil), le repas après l’enterrement, les commémorations à
certains intervalles.
Les attributs du cimetière - point de départ, lieu de repos et lieu de
rencontre entre les générations et les époques – mettent en évidence les liaisons
entre le monde d’ici et celui de l’au-delà, à la fois sur le plan familial que celui
temporel.
Cuvinte cheie : cimitir, ritual, înmormântare, ceremonial, parastas, rituri de
trecere, rituri de separare, rituri de integrare.
Mots clé : cimetière, rituel, enterrement, cérémonial, requiem, rites de passage,
rites d’intégration.
Cele mai vechi dovezi ale civilizaţiei umane sunt mormintele şi locul de
cult. De la primele comunităţi în care oamenii împărţeau acelaşi spaţiu, au apărut
cimitirele, unde cei decedaţi erau înmormântaţi după un anumit ritual, îndeplinit
printr-un act cultural de către cei vii.
Că cimitirul este „loc de odihnă” o ştim de la fiecare ceremonie funerară
la care asistăm, aşa cum aflăm că tărâmul de dincolo este şi „loc cu verdeaţă”.
Cunoscuta glumă a lui G.B. Shaw, când i s-a cerut o contribuţie bănească
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pentru construirea gardului cimitirului, are conotaţii valabile pentru un discurs
asupra locului de veci: „De ce să dau bani pentru gard ? Cei de acolo nu pot ieşi,
iar cei de afară nu vor să intre!”. Dincolo de umorul dramaturgului, fraza rostită
este plină de înţelesuri care pot fi interpretate de cei de dincoace de gard. De aceea
funcţiile menţionate de noi în titlul lucrării credem că nu necesită nici explicaţii
şi nici dovezi. Aceste „atribute” ale cimitirului, mărci determinative, ar putea fi
deosebit de relevante pentru o judecată asupra legăturilor între lumea morţilor
şi a celor vii, între „statutul” de pe alt tărâm şi a celor de pe acest tărâm. Este
vorba de legături sau relaţii care străbat nu numai generaţii pentru care gradele
de rudenie reprezintă o posibilă memorie de familie sau una sentimentală, ci este
vorba de generaţii peste veacuri sau milenii.
Că odihna celor adormiţi reprezintă truda celor rămaşi este dovedit prin
munca arheologilor şi a etnologilor, care îşi au masa de lucru şi în cimitir. Cele mai
interesante informaţii sunt „citite” în spaţiile destinate morţilor : epocă, stadiu de
civilizaţie, categorie antropologică, sex, vârstă, stare socială, credinţă etc. Pentru
toate aceste componente enumerate, precum şi şirul de deducţii care se desprind
din orientarea mortului, poziţia, gradul de integritate, compoziţia chimică etc.,
lăsăm arheologii să-şi spună cuvântul.
Ceea ce ne propunem noi este să demonstrăm că legătura celor vii cu cei
plecaţi nu încetează odată cu ceremonialul din jurul înmormântării. Pregătirile
pentru lunga călătorie se întind pe parcursul celor trei zile de la deces, având
drept scop realizarea purificării mortului în vederea integrării lui în comunitatea
morţilor.
Ceremonialul funerar cuprinde şi transferul de identitate, propriu riturilor
de trecere. Este vorba de lumânarea mortului, ale cărei dimensiuni respectă
înălţimea celui plecat, făcută de „o femeie iertată şi care se aprinde în anumite
momente ale ceremonialului de înmormântare. Forma lumânării este de spirală şi
simbolizează călătoria spre cele veşnice.
Pe parcursul celor trei zile are loc priveghiul, etapă ce poate fi considerată
de tranziţie între cele două lumi. În această perioadă se constată solidaritatea
comunităţii cu familia celui dispărut. Practicarea unor jocuri de priveghi are
drept scop reinstalarea echilibrului în familie. Prin detensionarea atmosferei,
aparţinătorii pot depăşi, pentru moment, starea sufletească prin care trec. Echilibrul
sufletesc pierdut revine odată cu trecerea timpului, dar şi prin practici care au
darul de a aduce linişte, resemnarea şi acceptarea pierderii contactului direct
cu cel dispărut. Acest dezechilibru temporar revine la normal prin înfăptuirea
datinei, prin „comunicarea simbolică” a celor vii cu spiritul celui „trecut” prin
îndeplinirea tuturor ritualurilor specifice acestui moment.
Cimitirul este o „ţară” a celor plecaţi, dar ea este vizitată „programat” de
cei vii, care îi au în grijă pe cei morţi. Aducerile aminte, pomenirile, rugăciunile
merg din neamn în neam. După ritualul înmormântării urmează o serie de
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pomeniri după anumite soroace. Prima pomenire este cea de trei zile după deces,
pomenire care coincide, de fapt, cu ziua înmormântării, aceasta fiind săvârşită în
cinstea Sfintei Treimi şi a Învierii Domnului Nostru Iisus Cristos, a treia zi după
moarte. Urmează pomenirea la nouă zile. Conform unui informator „după cele
trei zile petrecute lângă trup, sufletul se înalţă la cer, înfăţişându-se înaintea lui
Dumnezeu, după ce a vizitat Raiul, însoţit fiind de Îngerul Păzitor ce i-a fost dat
la botez. Această pomenire se săvârşeşte tot în numele Sfintei Treimi. Adică de
trei ori câte trei, pentruca sufletul mortului să fie purtat în călătoria sa de cele
nouă cete de îngeri.
După patruzeci de zile, sau şase săptămâni, sufletul vizitează şi Iadul, apoi
se prezintă din nou în faţa Tatălui Ceresc, pentru a avea loc judecata particulară.
Această pomenire se făcea în amintirea Înălţării la Cer a Mântuitorului nostru1.
Pomenirile care se fac la trei, şase, nouă şi douasprezece luni ţin de tradiţia
Bisericii, dar şi de credinţele populare, după care sufletul va trece prin Vămile
Văzduhului. Stările pe care trebuie să le parcurgă sufletul, după separarea de trup,
nu sunt impuse de un anumit timp. „Dincolo de mormânt nu mai există timp;
numai cei vii trăiesc după timp“.
În ritualul creştin de înmormântare se spune că moartea trupească este,
de fapt, o schimbare, o mutare de la lumea trecătoare către lumea veşniciei. În
satul arhaic (tradiţional) „rânduiala Bisericii” era literă de lege, fiind respectată
şi păstrată cu sfinţenie. Preotul, părintele spiritual al obştei, era cel care, prin
competenţa ce îi era încredinţată, se afla în mijlocul celor vii, sprijinindu-i, în
momentele de cumpănă, atât cu cu prezenţa, cât şi cu sfaturile.
Grija aparţinătorilor ca sufletele celor „adormiţi” să fie pomenite din timp
în timp a făcut ca numărul pomenirilor să se înmulţească. În Moldova Nouă,
jud. Caraş-Severin, se menţine un obicei străbun în care, a doua zi de Rusalii,
locuitorii satului îşi dau întâlnire, la ora prânzului, în cimitirul satului. “Are loc o
slujbă comună de pomenire a celor trecuţi, fiecare participant, îmbrăcat în costum
popular, având în mână o coşarcă plină cu tot ce e mai bun, mâncare, dulciuri şi
băutură”2.
Marii dispăruţi, cei care aparţin poporului sau lumii întrgi, intră în
inventare naţionale sau internaţionale, ignorându-li-se familia. Pe nimeni nu
interesează cărei familii a aparţinut Decebal, Eminesu, Enescu, Creangă, Brâncuşi,
Shakespeare, Verdi şi încă o sumedenie de Euri naţionale şi mondiale, care sunt
prezente de mii şi sute de ani în ierarhia succesiunii epocilor.
Cimitirul este un loc cu totul special în cadrul sistemului social şi cultural.
Locul de odihnă al celor plecaţi constituie o temă de cercetare cu caracter
interdisciplinar, având în vedere evantaiul de probleme care sunt oferite spre
descifrare.
1 Informator: Ioan Ungureanu, 94 ani, sat Jieţi-Popi, jud. Hunedoara.
2 Informator: Ana Tismănaru, 92 ani, Moldova-Nouă, jud. Caraş-Severin.
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La o primă privire se observă structura asemănătoare a cimitirului cu spaţiul
locuit de cei vii: are gard, poteci(alei), spaţii grupate pe familii. Semnificaţiile
privind „standardele de viaţă” ale “locuitorilor” sunt destul de uşor de descifrat,
după locul pe care îl ocupă în cimitir, după crucea care îi străjuieşte somnul, sau
după posibila evaluare financiară a locului de veci.
O sumară trecere în revistă, de la piramidele faraonilor şi până la
mormintele destinate celor „lipsiţi de faima lumii”, ar fi semnificativă pentru
exemplficarea dimensiunii mai sus menţionată.
Organizarea pe familii sau pe neamuri este deosebit de relevantă pentru
exegeza „textului antropologic”. În sprijinul unei interpretări din care să reiasă
importanţa locurilor „din faţă” („de la intrare”), locurile din preajma capelei (acolo
unde există) sau a bisericii, dar şi locurile de la marginea cimitirului, „mahalaua”,
cum o numeşte Valentina Vaseeva, o cercetătoare din Bulgaria, vizează exact
sensul care se dă, din punct de vedere social, termenului.
Cimitirul este „loc de primire”, „loc de plecare”, dar şi „loc de depărţire”.
Din perspective teoriei „riturilor de trecere” avem de-a face exact cu spaţiul
destinat „separării” şi „integrării”, separarea de lumea celor vii şi integrarea în
lumea de dincolo. Credem că este deosebit de important, pentru studiul „perioadei
de trecere”, ca legăturile celor vii cu cei plecaţi să aibă loc în limitele unor
norme care să asigure normalitatea. Mai precis, despărţirea, cu toate bocetele
şi jelirile, marchează un hotar care trebuie să asigure o anumită linişte celor vii.
Reântoarcerile celor plecaţi sub diferite forme (conform crezurilor populare) este
prilej de mare nelinişte şi dezordine pentru lumea viilor. Iată de ce moartea trebuie
să fie „atestată” şi dacă există suspiciuni privind tendinţele sau capacităţile de
revenire ale mortului, asigurarea se face prin străpungerea inimii cu un obiect
de fier (cui, piron, drug). Oricât de mare ar fi durerea, cel plecat urmează să-şi
găsească odihna şi pacea „dincolo”, iar cei rămaşi tebuie să fie feriţi de „vizite
nedorite”. Pentru realizarea acestor cerinţe se practicau, aşa cum menţionam mai
sus, riturile de separare şi cele de integrare.
Că locuitorii Pamântului, rând pe rând, „se eternizează” în sistemul
locurilor din „spaţiul de odihnă“, face parte dintre lucrurile bine ştiute de fiecare,
dar care, adesea, se evită a fi discutate.
Anunţul sosirii „noului venit”, în tradiţia noastră, se adresează şi cimitirului:
„Bucură-te ţintirime / Că frumoasă floare-ţi vine!”, este doar un exemplu în care
„spaţiul lumii de dincolo”, aflat aici, pe Pământ, este încunoştinţat de sosirea unui
nou „cetăţean”.
Amintim aici că locul celor care şi-au luat viaţa din proprie iniţiativă,
sinucigaşii, nu au loc între acei care mor pentru că li s-au sfârşit zilele, după
cum nu au dreptul nici la înmormântare creştinească, cu preot. Pentru cei ce s-au
sinucis, fiind bolnavi psihic, slujba înmormântării se săvârşeşte după un ritual
aparte, redus, pe marginea gropii, care se găseşte într-un loc anume, la marginea
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cimitirului.
De asemenea se cuvine să amintim că separările pe care religiile creştine
le-au adâncit pentru cei morţi sunt oglindiri ale separărilor din structurile celor
vii. Ne referim aici la cimitirele confesionale: ortodox, catolic, reformat, luteran,
unitarian…, fără a vorbi de separarea creştinilor de evrei sau alte culte din noianul
de formule religioase. Această separare atestă poziţia celor vii faţă de gruparea din
care fac parte, precum şi apartenenţa, în continuare, a celor adormiţi, la gruparea
respectivă.
Un studiu aparte ar merita semnificaţiile altor spaţii destinate următoarelor
categorii: eroi, căzuţi în războaie, revoluţii, catastrofe etc. Faptul că în cazul unor
conflagraţii, războaie, revoluţii sau catastrofe naturale, conturate în timp şi spaţiu,
numărul morţilor este adesea mare, eveniment care reclamă funeralii „în masă”.
Cimitirele sunt, în aceste cazuri, destinate în exclusivitate unor evenimente,
ele devenind închise. Caracterul „închis” al unor cimitire credem că poate fi
relevant pentru o cercetare, avându-se în vedere că acolo „odihneşte”, adesea, o
generaţie sau, mai precis, membrii unei generaţii care au avut aceleaşi crezuri,
aceeaşi alimentaţie, de multe ori religii diferite, dar cu o serie de elemente comune
în configuraţia fizică şi culturală. Pentru toţi aceştia Biserica săvârşeşte parastase
în Sâmbăta Lăsatului sec de carne.
Parastasul vine de la verbul grecesc „paristemi”, care înseamnă „a sta
alături de cineva”, “a fi apropiat cuiva”, fiind jertfa adusă în numele celui
„trecut”. Astfel această slujbă de pomenire este slujba prin care aparţinătorii, prin
rugăciune şi ofrande sunt alături de cel plecat, făcându-i posibilă prezenţa, printre
cei vii, prin aducere aminte şi slujbe de pomenire. În timpul slujbei de pomenire,
fie că are loc în biserică sau la mormânt, cei prezenţi intră în legătură, împreună
cu preotul, prin contactul cu coliva sau cu paosul (colacul) cu Spiritul sau Duhul
care se apleacă deopotrivă asupra celor vii şi asupra celor morţi. Coliva şi colacul
sunt însuşi trupul mortului, fiind semnul credinţei. Paosul, prescura şi coliva
sunt făcute din boabe de grâu care, pentru încolţi, se îngroapă în pământ, unde
putrezeşte, ca apoi să renască.
Pomenirea morţilor se face de către Biserică în toate sâmbetele de peste
an. Sâmbăta, adică Sabatul, este ziua în care Dumnezeu, după ce a făcut lumea,
s-a odihnit, dar este şi ziua în care Iisus Cristos a stat în mormânt cu trupul,
sufletul pogorându-i-se în Iad, eliberându-i pe toţi „drepţii cei din veac adormiţi”.
Cele mai importante sâmbete de peste an în care se face Pomenirea morţilor sunt:
Sâmbăta Rusaliilor sau Moşii de vară, Sâmbăta Lăsatului sec de carne sau Moşii
de iarnă şi Sâmbăta lui Lazăr, dinaintea Floriilor (Învierea lui Lazăr).
Luminaţia sau Ziua Morţilor a fost introdusă în Transilvania de Biserica
Catolică sub denumirea de Sărbătoarea tuturor Sfinţilor, legându-se de ziua de
1 noiembrie. În această zi în toate cimitirele se face o pomenire colectivă, iar
lumânările ard toată noaptea, prelungindu-se pomenirea şi a doua zi, 2 noiembrie,

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

456
când se comemorează de fapt Ziua morţilor. În bisericile orientale echivalentul
Sărbătorii Tuturor Sfinţilor din calendarul apusean, este prima duminică după
Rusalii. Se spune că în noaptea Luminaţiei se deschid Porţile între cele două
lumi, iar cei „de dincolo” pot vizita lumea celor vii. Astfel ziua Luminaţiei devine
o zi deosebită în care aducerea aminte şi rugăciunea fac din spaţiul cimitirului
locul de întâlnire dintre generaţiile celor două „lumi”. Simbolul Luminaţiei este
lumânarea, care transformă cimitirul într-o lume „a luminilor”, invadată de o
mulţime de oameni, el devenind spaţiul de întâlnire şi comunicare, cei „plecaţi”
dând o încărcătură specială momentelor spirituale create de rude şi prieteni. Este
momentul „reîntâlnirii” cu sufletul celui plecat, moment solemn ce depăşeşte
durerea şi tristeţea.
La poalele Munţilor Parâng, pe cursul Jieţului, am întâlnit obiceiul
împodobirii crucilor mormintelor cu panglici din hârtie colorată şi flori. Multe
morminte nu sunt în cimitir ci se găsesc la capătul grădinii gospodăriei, fiind
delimitate de un gard metalic. „De pe timpururi, noi ne îngropăm morţii în ogradă,
pentru a-i avea lângă noi. Le facem cruci mari de lemn sau de fier şi mormântul
îl conjurăm cu gard metalic”3.
Între casa decedatului şi cimitir au loc popasurile, variabile ca număr, în
funcţie de zona etnografică. Întotdeauna unul este îndeplinit la intrarea în cimitir
şi el marchează „poarta” dintre cele două lumi, cu relaţii bine stabilite în timp şi
spaţiu.
În credinţele populare, Sufletul străbate, prin văzduh, în drumul său către
Cer, mai multe popasuri (vămi), cu scop purificator. Pentru a putea călători pe
lumea cealaltă, trecând prin fiecare vamă, Sufletul trebuie să plătească. Banii
destinaţi vămilor sunt, de obicei, băgaţi în buzunarele hainelor, dar se puteau pune
şi într-o batistă înnodată, în sicriu, lângă mort, sau pur şi simplu erau aruncaţi
peste cel mort sau direct în groapă. Aşa cum spuneam, în mitologia românească
există un număr nedeterminat de popasuri, de la şapte până la nouăzeci şi nouă,
trepte pe care Sufletul trebuie să le urce pentru a ajunge în Rai. Acest parcurs nu
este altceva decât o iniţiere a Sufletul celui plecat, în vederea dobândirii unei noi
stări în care să se integreze.
Ca o concluzie la cele afirmate de noi, putem spune că etapele vieţii omului
pe Pământ sunt privite ca şi treceri prin mai multe modele comportamentale, dar
şi prin mai multe stări grupate în diferite sisteme de relaţii în drumul parcurs de
ins spre noua, dar şi ultima sa condiţie. Aceste „rupturi” în existenţa omului, prin
care se depăşeşte starea anterioară, presupun manifestări ceremoniale ce sunt, de
altfel, rituri de iniţiere spre o altă treaptă de cunoaştere.

3 Informator: Ion Ungureanu, 94 ani, Jieţi-Popi, jud. Hunedoara.
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Mitologia românească a sfârşitului lumii
Nicolae Panea,
Mitologia românească a sfârşitului lumii este un cumul de influenţe
religioase (Apocalipsa Sfântului Ioan şi Cartea Sfântului Vasile cel Mare),
absorbite de către o cultură populară medievală prin intermediul apocrifelor (v.
M.Gaster, Crestomaţia română,1891, N.Cartojan, Cărţile populare în literature
română, 1929) şi populare propriu-zise (legende, superstiţii).
Tudor Pamfile (Sfârşitul lumii după credinţele poporului român, 1911,
Mitologia românească, 1916, Pământul. După credinţele poporului român,
1924) deosebeşte sfârşitul lumii, dispariţia omenirii, de sfârşitul pământului, a
planetei în întregime, care sunt, după opinia lui, mai puţine.
Prima categorie, deşi mai bine reprezentată narativ, este construită relativ
monotematic în jurul ideii de decădere morală a oamenilor (ticăloşire), înţelegând
prin aceasta şi nerespectarea preceptelor, ritualurilor religioase ortodoxe ca un
păcat esenţial.
Ne vom referi, în general, la a doua accepţiune a termenului, utilizând
sintagma sfârşitul lumii cumulativ.
Cu excepţia unei foarte clare dezvoltări de esenţă creştin ortodoxă a
apocalipsei, resorbită în legende, acest tip de mitologie este polarizată în jurul
a două nuclee semantice, primul contextuat Genezei, cel de-al doilea, mult mai
generos reprezentat, sferei predicţiei, a prezicerilor. (Tudor Pamfile, Sfârşitul
lumii după credinţele poporului român, 1911, Mitologia românească, 1916,
Pământul. După credinţele poporului român, 1924, Elena Niculiţă-Voronca,
Datinile şi credinţele poporului român adunate şi aşezate în ordine mitologică,
1903, Marcel Olinescu, Mitologie românească, 1944)
În ambele cazuri, sfârsitul lumii apare ca o derivaţie narativă, fără
independenţe retorico-structurale; logica textului fiind organizată de temele
predominante, facerea lumii şi, respectiv, semnele prezicătoare (în general,
cutremurele), subsumate unei retorici creştine, cea a „judecăţii de apoi”, modelată
de o ideologie dominantă.
1. Apocrife legendar-religioase
Majoritare sunt legendele ce prelucrează Apocalipsa după Ioan. Vom cita
o legendă din sinteza făcută de Olinescu în 1944.
După ce pământul va împlini două mii de ani şi omenirea se va ticăloşi,
Dumnezeu se va mînia şi va provoca o secetă grozavă, apele vor seca, ierburile,
câmpurile vor fi arse şi nu vor mai rodi, vitele vor pieri de foame şi de sete, va
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fi o foamete atât de cumplită că însuşi copilul va ţipa în pântecele mamei sale.
Oamenii se vor bate pentru apă şi o bucată de păine.
În aceste vremuri tulburi va apărea în lume Antihârţ, un Hristos mincinos.
Va fi urât şi rău la inimă. Tot ce va predica va fi minciună şi tot ce va spune va fi
înşelătorie. Se va naşte dintr-o fecioară dar acea fecioară va fi Talpa Iadului şi va
fi de o sluţenie îngrozitoare.
Antihârţ va întruchipa duhul rău şi necurat, va apărea înainte de sfârşitul
lumii şi va anunţa judecata de apoi.
Va merge prin lume cu două care acoperite şi va înşela oamenii spunândule că înăuntru este pâine dar vor fi doar putregaiuri şi, respectiv, butoaie cu apă,
dar acestea vor fi ude doar pe dinafară. Cu acestea va ademeni omenirea.
Va merge peste tot în lume, înşelând oamenii şi determinânu-i să se lase
de Hristos, până va ajunge la Ţarigrad, unde va fi întâmpinat de sfinţii Ilie, Enoch
şi Mina (singurii sfinţi care au trupurile în ceruri), care îl vor demasca.
Înfuriat, Antihârţ va tăia capul sfinţilor şi pământul va fi inundat de sângele
acestora, care va curge ca un izvor, până la pieptul cailor. În jurul lui, pământul
se va aprinde şi va arde în adâncime nouă coţi.
Alte variante precizează că focul va izbucni din sângele sfântului Mihail
ucis de diavol sau din sângele lui Abel ucis de Cain, sânge ce se va revărsa din
hârdăul ce se vede în lună alături de cei doi fraţi. Când o picătură din acest sânge
se va scurge peste marginea hârdăului şi va picura pe pământ, focul se va întinde
peste toata lumea. (cf. E. Niculiţă-Voronca, op.cit. p. 810)
Alte variante vorbesc de cei nouă balauri care vor aduce focul pe pământ
(cf. E. Niculiţă-Voronca, op.cit. p. 868). Influenţele capitolului 12 din Apocalipsa
sf. Ioan Teologul sunt destul de vizibile cu toată prelucrarea simplistă. Elementele
de critică antiromană, contextele istorice obscure, dezvoltările culturaliste
delicate, simbolistica ezoterică sunt eliminate în favoarea îngroşării exagerate a
efectelor dezastrelor tipice unei civilizaţii agricole minore.
Doar atunci Dumnezeu se va îndura şi va interveni, trimiţând un vânt ce
va potoli arşiţa şi focul. Vântul va ridica cenuşa până la ceruri şi soarele se va
întuneca iar pământul va fi ca în ceaţă. Cenuşa va cădea în mare înnegrind apa.
După vânt, va urma o ploaie naprasnică, un potop, care va spăla faţa
pământului şi o va întoarce de nu se va mai cunoaşte nimic din ce a fost. Pământul
va începe să rodească iar. Unde a crescut urzica vor creşte portocalii iar unde
pământul a fost acoperit cu iarbă deasă şi nehrănitoare vor creşte chiparoşii. (cf.
M.Olinescu, Mitologia, p. 373-374).
Finalul optimist nu pare altceva decât o interpretare simplă şi agricolă
a capitolului 21, Noul Ierusalim, al Apocalipsei lui Ioan, imaginarul popular
reducând splendoarea postapocaliptică a renaşterii bisericii la o vegetaţie exotică,
vazută ca simbol al renaşterii naturii. Simboluriile vegetale susţin, de altfel,
ideea, opunând constant o semantică a sterpului, uneia a fecundităţii somptuoase,
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păstrând aceeaşi logică a apocalipsei ca distrugere vegetală, proprie unei civilizaţii
rurale, agricole.
2. Mitologie populară.
Mitologia sfârşitului lumii este într-o directă legătură cu felul în care
este alcătuit pământul în concepţia populară. Există o literatură legendară
independentă a facerii şi informaţii ce provin dintr-o literatură legendară privind
originea cutremurelor, care sunt interpretate ca semne ce anunţă sfirşitul lumii.
Conform credinţelor populare româneşti, pământul are o arhitectură
supraetajată şi destul de fragilă. Este plat ca o tipsie imensă, aşezată pe patru
stâlpi din fier sau piatră sau argint sau ceară. Fiecare stâlp se susţine pe spinarea
a patru peşti enormi sau a unui peşte sau a unor animale, boul fiind predominant
sau, pur şi simplu, pe trestii uriaşe.
Alteori, cei patru stâlpi sunt susţinuţi de fiinţe fantastice, blajinii sau
rohmanii, cei mai vechi oameni de pe pământ, faţă de care poporul are o grijă
aparte, considerându-i un fel de morţi primordiali ai neamului, dându-le, astfel, de
pomană în prima luni după Paşte, sau în prima sâmbătă a morţilor după sărbătoarea
pascală, coji de ouă roşii aruncate în ape curgătoare, zi care se numeşte, de altfel,
Paştele blajinilor.
Cuvântul blajin are un etimon slav şi un dublu românesc rohman, ambele
corupţii fonetice ale sanscritului brahmana (cf. Kernbach, Universul mitic al
românilor, Editura Ştiinţifică, 1994, p.200), introduşi la noi de literatura de
colportaj, în special, de Alixăndria. Ultimul cercetător al fenomenului, Andrei
Oişteanu, identifică aceste fiinţe mitologice româneşti în o ramură jainistă de
asceţi goi digambara (Rohmans-Brahmanas. Le voyage d’un motif à travers
l’espace et le temps in Ethnologica,1983 p.138)
Pământul astfel supraetajat este înconjurat de marea pe care este aşezat şi
din care este făcut, căci Dumnezeu l-a creat, fie singur, fie cu ajutorul Diavolului
sau a unor animale precum ariciul sau broasca, dintr-un bulgăre de nămol luat de
pe fundul mării.
La margini, această „tipsie” se îmbină cu cerul sau, de fapt, cu cerurile,
căci acestea sunt mai multe şi au forma unor clopote.
Peştii pe care se sprijină pământul se numesc Începătorul, Ascultătorul,
Arătătorul şi Somnorosul. Moartea pământului este legată de moartea acestor
peşti, dintre care unul, Somnorosul, a pierit la Potop şi a fost înlocuit cu Simion
Stâlpnicul.
În alte variante, pierderea celui de-al patrulea stâlp a fost generată de
multele păcate ale oamenilor care i-au determinat pe peşti să roadă stâlpii. Căderea
unuia a format o mare interioară imensă prin prăbuşirea unei bucăţi de pământ în
apă (Viaţa literară, an.1, p.7, apud. Olinescu, op.cit. p.384).
Unele variante, mai populate mitologic, condiţionează existenţa
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pământului de cele mai nevinovate activităţi casnice, precum cernutul şi scosul
apei din fântână, căci de cei patru stâlpi sau doar de unul este legată o scorpie,
un monstru feminin, zburător, antropofag, „...care absoarbe aerul pentru a-şi
prinde duşmanii, ea zboară cu viteza vântului şi expectorează flăcări, pârjolind
iarba.” Sângele ei este miraculos: vindecă orbirea, rănile, iar capul ei tăiat ucide
pe oricine are curajul să-l privească. (Victor Kernbach, op. cit., p.303).
Această scorpie, care roade sistematic şi obstinent stilpul/pii de care
ste legată, este paradoxal ţinută în viaţă de femeile care cern mălaiul şi aruncă
resturile din sită şi de cele care scot apa din fântână şi aruncă apa de pe fundul
găleţilor. (E.Niculiţă-Voronca, op. cit.,p. 141)
Mişcările acestor animale explică originea cutremurelor care, la rândul
lor, anunţă sfârşitul lumii, un amestec de creaţie mitologică originală şi influenţă
savantă, religioasă, în special (Isaia, cap. 13, vers 13, cap. 24, vers 20, Amos,
cap. 8, vers 8, Matei, cap. 27, vers 50, 51, Apocalipsa după Ioan, cap. 6, vers
12).
Poporul a adăugat la această bază savantă un precipitat propriu prin
care explică dezamăgirea lui dumnezeu faţă de creaturile sale, felul în care îşi
manifestă acesta nemulţumirea, căci intensitatea cutremurului este direct legată
de intensitatea privirii Creatorului. O privire plină aruncată de Dumnezeu
pământului l-ar putea nimici pe acesta!
Conform unei astfel de logici, sfârşitul pământului pare a fi, mai curând,
un lung proces ce este provocat constant de gesturile noastre, de la cele mai
neînsemnate până la păcatele majore.
3. Istoria ca o apocalipsă bine temperată
Când astfel de cutremure sunt contextuate istoric ele creează un orizont
fatidic, pesimist cu un evident iz de sfârşit de lume. O astfel de atmosferă poate fi
manipulată politic exemplar iar o astfel de manipulare poate disloca o mentalitate
sau impune una.
Putem identifica un astfel de exemplu în secolul al XV-lea, coroborând
câteva elemente probate de realitatea istorică, literatura istorică a timpului
(cronicile), pictura murală mănăstirească de la sfârşitul secolului al xv-lea,
contemporană scrierilor istorice, literatura apocrifă, cultura folclorică.
Literatura istorică a secolelor al xvi-lea şi al xvii-lea din ţările române,
literatură de curte, stipendiată de domnitor şi scrisă pentru şi uneori sub îndrumarea
directă, chiar dictată, de acesta, redactată în limba slavonă este o literatură sobră,
insistând asupra evenimentelor istorice (urcări pe tron, schimbări de domnii,
războaie, intrigi) fără prea multe amănunte.
Informaţii privind viaţa de curte sunt rarisime, iar despre viaţa claselor
dominate niciuna. Literaturitatea lor, extrem de slabă, se mărgineşte la câteva
portrete de domnitori sau mari boieri şi la câteva descrieri ale unor fapte
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surprinzătoare, neajutând cu nimic la formarea unor păreri subiective, anecdotice
cu atât mai puţin.
De aceea, menţionarea unui cutremur sau a unei invazii a lăcustelor alături
de şirul de războaie şi de descendenţe voievodale pare un fapt ieşit din comun.
(Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei de când s-audescălecat ţara până la
Aron Vodă, sec. xvii, care preia informaţii din cronici scrise la mănăstiri, Bistriţa
şi Putna un secol, chiar două mai devreme). Cu atât mai ieşit din comun cu cât
e comentat un secol mai târziu de un alt cronicar, Nicolae Costin, tocmai din
perspectiva puterii lui anticipatoare, prevestitoare de nefericiri.
Grigore Ureche scrie „Într-acestaş an (6979-1471), luna august 29, s-au
făcut cutremur mare peste toată ţara, în vremea ce au şezut Domnul la masa de
prânz”. Dincolo de anecdoticul informaţiei, fraza poate trece drept benignă, dacă
nu ar exista comentariul lui Nicolae Costin şi dacă nu ar fi existat o conjunctură
apocaliptică a vremilor acelora.
Constantinopolul căzuse sub turci (1453), aceştia ajunseseră la Dunăre,
imaginea lor ca Antichrist se dezvoltă în ţările române, imaginea căderii
Constantinopolelui alternează cu cea a Judecăţii de Apoi pe frescele multor
mănăstiri construite de voievodul acelor timpuri, Stefan cel Mare şi de urmaşul
lui Petru Rareş, care poartă mai multe războaie cu turcii în perioada asta.
Aceste fresce au rolul unor adevărate prime time de azi şi efectul lor este
considerabil, instaurând o adevărată retorică a fricii.
Până în secolul al xviii-lea, dacă ţinem cont de frecvenţa temei, moartea
este producătoare de spaimă dar şi speranţă, fiind înglobată în motivul Judecăţii
de Apoi (Voroneţ, Humor, Moldoviţa, Arbore, Suceviţa, toate mănăstiri ridicate în
secolele al xv-lea şi al xvi-lea şi pictate în secolul al xvi-lea, în general). Această
reprezentare figurativă are un aspect universalist şi foloseşte impecabil instaurării
unei retorici a fricii.
Elocvent este cazul mănăstirii Voroneţ. Zidul vestic pe care este pictată
această frescă are un aspect arhitectural inedit, este eliptic şi orientat către intrarea
în curtea mănăstirii, dând impresia de deschidere panoramică. Efectul vizual este
şi azi spectaculos dar nu se poate compara cu cel de acum cinci secole.
Mai adăugăm faptul că toate mănăstirile amintite sunt circumscrise unui
spaţiu relativ mic, realizând o concentraţie tematică obsesivă, cu efecte previzibile
şi insidioase.
De asemenea, în secolele următoare motivul judecăţii de apoi capătă
un aspect „satiric, denunţând, alături de relele deprinderi şi păcate, injustiţia
omenească” (Vasile Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, 1976, p.185), moartea fiind din
ce în ce mai des prezentă ca temă iconografică de frescă, influenţată, însă, de
imaginarul popular (schelet cu coasă, femeie descărnată cu coasă)
Nu este singura formă de reprezentare a morţii. Aceasta este surprinzător
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reprezentată ca un turc/tătar călare, străpuns de o mulţime de săgeţi aşa cum
apare pe fresca exterioară a bisericii cu hramul sfântului Nicolae din Fărtăţeşti,
Vâlcea, frescă pictată de Ilie Teişanu (cf. Ştefan Lemney, Sensibilitate şi istorie
în secolul xviii românesc, Buc, Meridiane,1990, p.192-193).
Această frescă este semnificativă din două puncte de vedere. În primul
rând, pentru că atrage atenţia asupra unei schimbări tematice, interesul pentru
reprezentarea morţii, în iconografia secolului al xviii-lea, influenţată de imaginarul
popular şi, în al doilea rând, excepţia unei astfel de reprezentări figurative,
contextuată istoric şi etnic, sugerează succesul manipulării din secolul precedent,
care cristalizează la nivelul imaginarului colectiv o aşa de mare spaimă de turci
şi tătari încât aceştia sunt asociaţi cu timpul cu moartea însăşi.
În altă ordine de idei, coincidenţă sau nu, fiecărui cutremur major pe care
cronicile îl menţionează îi corespunde o năvălire a oştilor turceşti, conturânduse un fel de paradigmă a fatalităţii ce ajută la solidarizarea în mentalul colectiv
a cutremurului, ca semn al apropierii sfârşitului lumii, cu năvălirea păgânilor,
prigonitori ai creştinătăţii şi uzurpatori ai bisericii constantinopolitane (de cele
mai multe ori, noul Ierusalim este confundat în legendele noastre cu Ţarigradul!)
.
Şi cap de serie este acel cutremur amintit de Ureche în cronica sa şi ale
cărui efecte Nicolae Costin le comentează concluziv. Comentariul lui, făcut
peste trei secole de la producerea cutremurului, reflectă o credinţă perpetuând-o:
„Măcar că firesc lucru este acesta, cutremurul când se întâmplă, iar pot să zic,
că semne şi arătare, cutremurul, vremurilor viitoare este, precum şi atunce au
însemnat mare vărsare de sânge (cele două mari războaie purtate de Stefan cel
Mare contra turcilor la Podul Înalt, 1475 şi Războieni, 1476 n.nstră) şi giugul
păgânilor în biata Moldovă şi în aceste părţi creştineşti până azi”
O astfel de retorică este favorizată de condiţia umană a vremii, iar valoarea
omului vremurilor acelora este nesemnificativă, după cum demonstrează analiza
următorului context epistolar...
Un astfel de om, înfometat şi bulversat de succesiunea rapidă a războaielor
trebuie să fie convins de o instanţă incontestabilă să-şi dea viaţa, nici voievodul,
nici credinţa ci ceva mult mai important, mai terifiant, dar, în acelaşi timp, mai
plin de speranţă, precum judecata de apoi. Nu întâmplător, o legendă (Sfârşitul
pământului, cf. Olinescu, p.371-372) românească cuprinde toate acestea
(aproximarea textului religios dintr-o perspectivă populară şi contextuarea sa
istorico-politică conform hegemoniei crestin ortodoxe a epocii, dar şi un solid
suflu de speranţă): „În urmă se va scula rusu din ţara rusească şi va cuprinde
Ţarigradul şi atunci va veni judecata de apoi.”
Concluzie
Pe lângă reprezentarea sfârşitului lumii în cultura populară românească,
în legende, în special, am încercat să demonstrăm cum o astfel de reprezentare
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poate intra în ecuaţia complicată a unei manipulări politice la scară statală şi
care sunt urmările acestei manipulări asupra mentalului colectiv prin creare de
stereotipii şi reprezentări figurative.
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Căluşul de la Giurgiţa
Cornel Bălosu
Preambul; vătaful Nicolae Veleanu, zis Bălcescu
Căluşul practicat de iniţiaţii de la Giurgiţa a fost şi încă este un fenomen
cultural tradiţional remarcabil. Nicolae Veleanu, vătaful căluşarilor din Giurgiţa,
decedat în urmă cu trei ani, la vârsta de 90 de ani, avea să ne spună, în stilu-i
personal, adică temperamental, că această exprimare rituală a satului este foarte
veche. Aflase, Dumnealui, pe vremea când era copil, că el se practicase aici din
moşi-strămoşi.
În ceea ce-l priveşte pe aprigul vătaf, care locuia pe strada, desigur, a
Velenilor, a fost iniţiat într-ale căluşului în urmă cu 75 de ani de un vătaf la fel
de vajnic, pe nume Ştefan Gavrilă. În vara anului 2007, Nicolae Veleanu îmi
mărturisea „ Aveam 13 ani, spune nea Nicolae, şi ăi bătrâni nu mă lăsa să mă duc
la căluşari. Ziceau : << Fugi, bă, d-aicea, că nu se ştie ce-o face aia acolo. Cine
ştie ce-o fi acolo?! “”
Amintirea lui Moş Nicolae nu este lipsită de semnificaţii pentru că în satul
tradiţional căluşarii erau şi respectaţi, dar şi temuţi pentru că ritualul şi practicarea
lui implicau acest statut. Căluşarii aveau şi stăpâneau puteri, cel puţin în timpul
ritual al performării, pe care ceilalţi comunitari nu le aveau. Un statut asigurat
prin consacrare şi acceptare. În perioada rituală căluşarul devenea mediator între
om şi divinităţile, între natural şi supranatural, între comun şi misterios.
Primirea în ceată
Condiţia esenţială a primirii în ceată era legată în special de cunoaşterea şi
stăpânirea actanţială deplină a ritualului. Trebuia, prin urmare, să deprinzi foarte
bine jocurile, să faci faţă oricăror împrejurări, să respecţi vătaful, regulile şi să ai
spirit de echipă. Altfel, nu aveai cum să fii căluşar. Mai trebuia să ai calităţi fizice
şi psihice remarcabile, să fii sănătos la trup şi la minte, rezistent şi cumpătat.
Vătaful era cel care decidea dacă un tânăr putea sau nu putea să fie primit în ceată.
Tot el deţinea controlul asupra întregii cete prin modelul pe care îl reprezenta,
prin cunoştinţe şi autoritate.
Preparativele; jurământul
Ceata se aduna şi se adună cu 1-2 săptămâni înainte de Rusalii la casa
vătafului. Acolo începeau repetiţiile. Erau convocaţi şi lăutarii, căci „fără ei
nu se poate”, conchide nea Nicolae. De fapt, lăutarii însemnau un viorist şi un
„chitaragiu”.
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Sâmbăta seara, înainte de Rusalii, se proceda la îndeplinirea ritualului
jurământului. Timpul şi spaţiul acestuia sunt bine delimitate de circumstanţe
şi norme simbolice în consonanţă cu ideea de eficacitate rituală: jurământul se
performa la marginea satului (la hotar), adică într-un spaţiu liminal. Timpul
jurământului era şi el unul de trecere: „pe la 10 – 11, seara, plecam cu vătaful şi
noi cei 7 căluşari; o luam pe ma’la în linişte până la hotar”.
Obiectul preeminent al jurământului era prăjina(steagul) din lemn de
alun; acum, completează nea Nicolae, „să folosăşte şi prăjina din lemn de brad,
că e mai uşor”.
Toţi căluşarii, aliniaţi în linie dreaptă cu vătaful în mijloc, în timpul şi locul
stabilit (la hotar şi la marginea unei ape), punea mâna dreaptă pe steag, „pe prăjina
aia, şi cei care erau stângaci, puneau tot dreapta. Cuvintele jurământului le rostea
vătaful. „Da’ îi puneam pe căluşari să jure pe rând. Aşa am făcut şi io de cân’sânt
vătaf. Dupe jurământ, veneam acasă. Dacă măi era vro cârciumă în drumul nostru,
beam si-un pahar de vin şi puneam muzicanţii să ne cânte cântece bătrâneşti, dacă
nu, mergea fiecare la casa lui”.
În duminica Rusaliilor, dis-de-dimineaţă, cei şapte căluşari de la Giurgiţa
se sculau şi îşi îmbrăcau costumul ritual, păstrat cu grijă, curat, format din cămaşă
lungă cusută pe piept cu arnici roşu şi/sau albastru, izmenele din pânză albă de
casă, ciorapii din lână decoraţi cu motive florale; pe cap purtau fesuri roşii sau
vişinii cu ciucuri în „moţul” capului. Mijlocul şi-l încingeau cu bete roşii de lână
(cicic); tot la brâu, purtau batiste şi peşchire.
Vătaful purta la bete mai multe însemne (batiste şi peşchire) cusute faţă de
ceilalţi căluşari. Pe piept toţi actanţii purtau, de asemenea, diagonale cusute cu „
înflorituri”. Picioarele şi le încălţau cu opinci din piele de vită. Din echipament
nu lipseau clopoţeii de aramă.
Ritualul propriu-zis. Secvenţele acţiunii; limbajele
Prima reprezentare a căluşului avea loc în curtea vătafului. Dar nu mai
avea caracter de repetiţie, ci era una ceremonială, atâta vreme cât erau performate
toate „acţiunile”, „gesturile” şi celelalte limbaje ale căluşului.
Iată ce ne povestea nea Nicolae cu privire la această completă reprezentare:
„Prima dată cântă lăutarul şi noi căluşarii facem «plimbarea», aşa un dans
simplu. După aia, facem «jocu` de-a dreptul»; ăsta e ceva măi complicat. După
ce terminăm jocu ăsta, punem ciumegele jos fiecare. Le punem încurcate şi le
mai încurc şi io ca să nu mai stie băieţî care-i al lui. Îi încercam să văd dacă-şi
mai ştiu ciumegele. După o vreme, mă dam acolo în faţa lor şi le ziceam: «Bă
băieţi, fiţi atenţi, să nu cumva să iai ciumagu’ altuia că e moartea pe tine, te omor
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cu bătaia! » (râde; n.n.). Şi ziceam iar, «una, două..... »; îi păcăleam; că ei trebuia
să ridice ciumegele la trei. Dădeam apoi să zic trei, da’ nu-l pronunţam pe tot;
iar îi minţeam. Şi ei se repezeau la ciumage. «Ho, ho, nu aşa ca voi». Îi minţeam
de două, de trei ori, uneori de mai multe ori. Mă distram . Până la urmă, ziceam
unu, doi, trei şi ei îşi luau ciumegele, iar io treceam la control. Îl prindeam pe ăla
de greşea. Era vai de mama lui. Puneam căluşarii pe el: doi îl ţineau de umeri şi
de mîini; alţi doi îi băgau două ciumege între picioare şi-l ridicau în sus, iar io îl
luam la-ntrebări: «Bă, de ce-ai furat mă ciumagu, fu....-n c..r pe mă-ta? De ce nu
ţî-l luaşi pe-al tău, fire-al dracu să fii tu! Ia spune mă acum, hai spune, cine mi-a
furat mie un curcan?! Ce mai, ori tu l-ai furat, ori cine?! Spune că de nu te omor
cu bătaia !!! ». Ăsta mai cârcotea: «C-o fi, c-o păţî, că nu l-a luat el...... ». Şi-i dau
la ciumege. Bătaie în toată regula. La tălpi. Până la urmă, unu din băieţi zicea:
«Ho, vătafe, nu-l măi bate că io l-am luat…. “ Mă întorceam la el: «Daa, tu l-ai
luat…?!!! Bineee !!! »
Îl lăsam pe ăla, şi-l luam pe ăsta în cinghire şi la bătaie. Da’-l mai întrebam:
«Mă, spune , ai fost singur sau şi cu alţii?! Spune tot ca să nu te măi bat ». Da
ăsta, al dracu, o mai cârcăia. Pân la urmă spunea: «păi am fost şi cu ăla şi cu
ăla…..». Îi băteam pe rând. «Aaa, le ziceam, voi mi-aţi făcut figura asta, fir-aţi
voi ai dracului, stai că vă iau io la omor pe toţi. Şi dăi bătaie».
Dupe «ciumege », jucam «chisăru’» Îl jucam roată şi strigam «hai dă cea , hai
dă cea! “, toţi odată. Şi să bate pământu’ cu picioarele. Ne rotim şi batem pământu.
Paşii la jocu’ ăsta nu sânt grei, da’ trebuie să ai putere ca să-l joci.
Dupe aia jucam «calu’». Se joacă cu ciumagele în sus. Apoi jucam «raţa». La
jocu’ ăsta să strigă: «Vine raţa de la baltă, cu codiţa ridicată, mac, mac, mac….”.
Zâc toţ’...... .
La câte unu în curte, dupe ce jucam «raţa », îi ceream o sapă. «Păi ce faci
cu ea?!», «Dă-o-ncoace, că-mi trebuie să-i pun pe ăştia la prăşit…».Si-n bătătură,
acolo, sap’ o groapă destul de adâncă şi pun în ea o căldare de apă de la fântână.
Şi dupe aia proprietaru’ la care jucăm se spală în groapa aia cu apă; şi, dacă voia,
punea şi bani în groapă. Şi noi, căluşarii, jucăm în jurul gropii şi io, pe rând, îi
pun pe băieţi să scoată apa din groapă cu gura.Trebuia să scoată cu gura şi banii
pe care îi băgam în fundul gropii…;până nu scoteau toată apa din groapă şi banii,
nu-i lăsam.
Următoru’ joc era «ungurescu». Se juca în rând. La groapă sau cu «ungurescu»
să încheia şi căluşu’ la proprietar în curte. Dacă el măi, voia să măi facem încă un
joc, măi făceam. Da, aste erau şi sînt jocurile căluşului de la Giurgiţa. Aşa le-am
învăţat io şi aşa i-am învăţat şi io pe alţii”.
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Aspecte de terapie magico-rituală.Căluşarii tămăduitori
Cu taletul său înnăscut de narator, Nicolae Veleanu, zis Bălcescu, ne-a
relevat şi alte aspecte ale căluşului de la Giurgiţa.Pe cele „periculoase”. Pentru că
ne-a mărturisit nea Nicolae,…”jocu ăsta e periculos, domne; e şi cu Dumnezău,
e şi cu Satana. Aşa e cum vă spui io.E şi cu ăla, şi cu ăla…”
Terapia magico-rituală se referă, în special, la „doborârea căluşarului, la
luarea din căluş”, dar şi la alte aspecte privind tămăduirea sufletului, trupului şi
psihicului.
În acest context, vătaful ne-a relatat următoarele:
„Dupe ce jucam la mine, o luam pe ma’la. Când ajungeam la o poartă, omu’
ne deschidea. Dacă avea pretenţie, făceam toate jocurile, căci, dacă e jurământ,
e jurământ.Dacă proprietarii avea iar pretenţii, doboram un căluşar. Uite cum: îl
doboram cu steagu’ şi cu pelin.Luam pelin de la mine şi de la toţi ăilalţ’. Ceream
la proprietar o oală şi puneam pelinu’ în oala aia;după aia descântam acolo la
oală.Şi când spărgeam oala cu ciumagu’, cădea un căluşar. Da’ io le spuneam
ălorlalţi, «daţî-vă măi departe că asta trebuie să cadă…». Da’ nu făceam asta la
toate casăle, că e periculos….
„Cazuri” de vindecare
„A venit unu’ dintr-un sat de lângă noi şi mi-a spus că cutare a căzut la pat
şi că el crede că e luat din căluş.Era a doua zî de Rusalii, acu’ ani buni….Am
plecat să-l văd mai întâi la el acasă.Se strânsese lumea grămadă.Când ajung la el
acasă, ăsta sare-n sus în pat de-l găsăsc bătăile.
«Mă cutare, i-am zâs, ce e cu tine?!», «Păi, zâce, m-a pus baba asta bătrână,
nevastă-sa (n.n.) să bag nişte pământ în podu’ căşii în zâua de Rusalii». «Păi ce
mă nu ştia mă că sânt Rusaliile?!. Şi ce s-a-ntâmplat?». Zâce: «M-a luat aşa cu un
tremurat…». «Aha,…», am zâs, şi după aia îi iau io acia pulsul’ (arată la mână,
unde anume n.n.), şi uite aşa îi săreau alea, venele, de să vedeau, domne….Eu zâc
în gând, «gata, eşti al meu!».
Viu acasă adun băieţii, «Hai, le zâc, că avem un bolnav în satu’ cutare şi e
musai să-l sculăm».
Până la ora doişpe nu să poate scula.Nici nu încercam ceva. Ne-am dus
cu căruţa până acolo cu toţ’ căluşarii. Îl luăm pe-ăl bolnav şi-l ducem tomnai la
marginea satului pe un izlaz, că acolo să strânsăsă toată lumea să vadă. Veniseră şi
de prin alte sate. Lângă izlaz era şi un pârâu. L-am pus jos pe bolnav, pe un macat.
Femeile i-au pus şi o pernă su’ cap. Aveam grijă să-l aşezăm cu capu’ la apus.
Şi, dupe aia, începeam jocurile; la început cu «de-a dreptu», apoi «la ciumage»,
«chisăru». Făceam jocurile în juru’ lui.Iepurele sta pe un scaun în mijlocul
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jocului, iar steagu’ îl băgam în pământ la capu’ lui.Şi când treceau căluşarii prin
dreptu’ steagului le luam înălţimea pe steag şi-o însemnam, crestam pe prăjină cu
briceagu’.Şi tăiam aşchii din prăjină cu cuţâtu’, şi le băgam în oală;că era acolo
şi o oală de pământ adusă de proprietar (de familia bonavului n.n.).De fapt, să
aducea trei oale.Mai luam de la prăjină şi nişte usturoi şi pelin pe care, tot aşa,
le băgam în oală.Dupe aia, luam tot de la proprietari trei pui negri de găină şi îi
băgam în sân.Îi jucam oţâră-n sân în timpul jocului şi-i băgam dupe aia tot în
oală.Dacă nu moare puiu’ (pui de găină n.n.), înseamnă că ăl bolnav nu să scoală.
Îi băgăm în oală pe rând. Apoi iar jucam şi doboram câte un căluşar.Îl doboram
cu iepurele sau spărgeam oala. După asta, ăilalţi căluşari, îl luau pe ăla de jos şi
fugeau cu el. Îl plimbau, da’ nu-l lăsau singur, că ăsta în starea aia, putea să fugă
şi să se arunce în fântână. Apoi îl aduceam îndărăt.De trei ori făceam treaba asta.
Doboram trei căluşari şi de trei ori îl scoteam pe ăl bolnav şi-l plimbam.Spărgeam
trei oale şi mureau şi trei pui de găină.A treia oară, însă, doboram toţi căluşarii.
Şi-i rugam pe oameni:«Puneţ’ mâna pe ei, că ei acu’ sânt zăpăciţi…». Da’ aveam
şi un castron cu usturoi şi oţet.Îi frecam pe la inimă cu zama aia şi le descântam.
Îi sculam.Îl frecam şi pe-al bolnav.Şi când venea de la plimbare îl întrebam:«Ce
e mă cutare, cum îţ’ ă ?!. Cum te simţ’…?! ». Răspundea: «Moş Nicolae, mă simt
aşa de bine de parc-aş fi tânăr de cinşpe ani…».
Când termenam, făceam „hora căluşului”.Şi-l luam lângă mine pe ăl
bolnav şi juca el ca şi mine. De-acia, mergeam la el acasă. Mai jucam şi la el, da’
el nu mai juca. El era sănătos, gata. Punea masa, punea mâncare, băutură şi ne
dedea şi bani, după cum era el de avut.
Am jucat căluşu’ şi la noi şi la Bârca, Urzicuţa, la Lipov, în Segarcea, la Craiova.
De regulă trei zâle jucam. Da’ uneori se-ntâmpla să mai jucăm şi joia.
Hora căluşului să juca destul de des.Atunci să prindeau şi oamenii. Noi
căluşarii jucam şi copii în horă.Ni-i aduceau mamele. Îi luam în braţă şi-i jucam;pe
unii copii îi vindecăm de rele, de sperietură, de deochi.
Noi îi vindecăm pe ăia de-i lasă Dumnezău şi-i dă Satanei c-au lucrat în
zâua de Rusalii sau în zî de sărbătoare. Şi atunci mă duc io şi-l scot iar de la
Satana, îl scol.
Odată, am fost la Bârca să sculăm pe unu.Cum am intrat în Bârca m-am
întâlnit cu un om care mi-a spus că băiatu cutare e bolnav rău.«Mă nene, i-am zis,
o fi luat din căluş…».«Fugi, bă, d-aici, ce căluş o fi ăla?».«Bă, zâc, treaba ta ce
crezi tu, da io vreau să-l văd». M-am dus l-am văzut şi i-am spus lu ta-so.«Nu te
măi duce nicăieri, că e luat din căluş; dacă vrei să-l sculăm, acu’ ţî-l sculăm…».
«Lasă-mă moş Nicolae, ce dumneata eşti doctor?!». «Bă, i-am zis, io îţi spun să
nu-l duci la doctor că e luat din căluş şi dacă-i face injecţii nu e bine». Şi, Domne’
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l-am jucat şi l-am înzdrăvenit. L-am sculat, Domne’.
Crăiţele de la Giurgiţa
În sudul Dunării prezenţa fetelor în jocul căluşarilor nu este o noutate.
Textele şi informaţiile etnografice de la sfârşitul sec.al XIX-lea, amintesc frecvent
acest lucru.
De regulă trupele de căluşari de la sfârşitul sec.al XIX-lea cuprindeau
un număr impar de jucători (7,9.11,etc.), vătaful şi mutul. Din ceată, însă, cum
afirmam, intrau şi 3-5 crăiţe. Întrebându-l pe nea Nicolae de crăiţe şi de rolul lor,
acesta îşi aduce aminte că „fetele, crăiţele, jucau la fel ca noi.Când aveam io vreo
15 ani, jucau la noi 2-3 crăiţe”.
Doborârea steagului; accidentul ritual
Orice ritual are garante de organizare, norme, reguli precise.Medierea
pe care o susţine prin tehnici, vizeză eficienţa care institue şi consacră, care
transformă realul într-o altă realitate, parafrazându-l pe Pierre Bourdieu.
De aceea, a îndeplini ritualul, înseamnă să-i respecţi întru totul toate
„acţiunile” şi limbajele.Un accident, fie el minor, poate conduce la eşec.
Îşi aduce aminte vătaful din Giurgiţa că „un nemernic ne-a doborât stegu’ şi
atunci m-a luat pe mine din căluş. Şi umblau căluşarii dupe ăla să-l taie cu cuţâtu
că le-a doborât vătafu. Şi ziceau: «Pă bine, mă, fu…n c…r…pe mă-ta, vrei să ne
dobori căluşarii. Noi vrem să facem bine şi tu ne dobori vătafu’!».
Au plâns femeile pe mine şi după aia m-au sculat căluşarii. Da’n zâua aia
n-am mai fost bun de nimic.N-am prea măi putut să mai joc în zâua aia. Da’ m-am
împiciorogat; Uşor, uşor, am plecat în sat cu ei. Era să mor din căluş”.
Încheierea ritualului; îngroparea „ciocului”
Jocul căluşarilor ţinea trei zile. „La sfârşit, în seara celei de-a treia zî, târzâu,
pe la ora 10 mergeam cu băieţ’ la un restaurant.Mâncam şi beam.Ne cântau
muzicanţii.
Marţi, după Rusalii, mă duceam doar eu (vătaful n.n.) şi îngropam ciocul
(iepurele n.n.).Săpam o groapă tot la marginea satului, ştiută doar de mine, şi
acolo-l îngropam.Eram atent să nu mă vadă cineva, că dacă mă vede e pericol…
să sparge căluşu’.Prăjina o păstram la mine-acasă.Eee, la groapa aia şi, dupe ce
băgam în ea ciocu’, spuneam io nişte vorbe drăceşti: «Hee, he, uite aşa: Mă fire-ai
tu al dracului, aicea să-ţi putrezească oasăle!...».
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Interdicţii
În perioada repetiţiilor şi în timpul performării căluşarii nu aveau voie să
se ocupe de treburile gospodăreşti sau să iasă la câmp.Dacă nu respectau această
interdicţie, era posibil să „cadă păcatul pe căluşari şi pe mine, pe vătaf”, după
cum grăieşte nea Nicolae.
Existau şi interdicţii de natură sexuală în această perioadă, pe care le
cunoşteau şi căluşarii, dar care erau respectate mai ales de femei.
Recuzita ritual-simbolică
Limbajul plastic este unul important în căluş; altminteri, ca şi celălalte
limbaje, actanţiale, coreice, verbale, muzicale.Căluşul este un ritual complex,
sincretic ca mijloace. Orice lipsă denaturează, ciunteşte mesajul, comunicarea şi,
implicit, receptarea şi eficienţa.
Prăjina (steagul), cum transcriam deja, era făcută dintr-o ramură de alun de
2-3 metri.În vârful ei, se legau mănunchiuri de pelin şi usturoi, plante cu valenţe
apotropaice, purificatoare şi tămăduitoare deosebite.Nu lipseau din vârful prăjinii
ţesăturile decorative, batiste şi peşchire.
Confecţionarea iepurelui intra tot în sarcinile vătafului. „Obiectul”,
după cele afirmate de nea Nicolae, era confecţionat dintr-o blană de iepure de
câmp pe care vătaful o împăia, astfel încât să semene cu animalul viu.Puterile
simbolice şi magice ale iepurelui, relevate, asfel, de literatura de specialitate, sunt
plurisemantice şi ambivalente.
Ciomegele căluşarilor erau făcute din lemn de esenţă tare, stejar sau ramuri
de corn.În general, beţele căluşarilor au relaţii simbolice cu toiegele folosite şi în
alte ritualuri de trecere sau calendaristice.
Clopoţeii sunt nelipsiţi din recuzita căluşarilor.Rolurile lor magice trimit
mai ales la apotropaic şi la purificare.Bătaia la tălpi cu ciomagul are şi ea valenţe
propiţiatice. (Inf. Nicolae Veleanu, 87 ani, Giurgiţa).
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Siturile paleontolgice din Valea Motrului (Mehedinţi)
Florina Diaconu
Dintre toate zonele bogat fosilifere de pe teritoriul judeţului Mehedinţi,
ne vom opri la Valea Motrului, urmărind prezentarea importanţei ştiinţifice
a acestei arii naturale inclusă în mare parte în Geoparcul Platoul Mehedinţi.
Cercetarea ştiinţifică în această arie naturală protejată este unul din obiectivele
importante ale Planului de management al Geoparcului Platoul Mehedinţi, ce
vizează acumularea de noi informaţii privind geodiversitatea şi biodiversitatea ca
instrumente de lucru în vederea atingerii obiectivelor acestuia.
Mediul natural şi cercetarea paleontologică a Văii Motrului
Râul Motru prezintă un curs sinuos cu schimbări de direcţie (NV-SE
la Glogova, N-S la Meriş). Şchiopoiu (1982) în teza sa de doctorat „Dealurile
piemontane ale Coşuştei” leagă această orientare de prezenţa în profunzime a unei
falii ce a favorizat instalarea iniţială a cursului Motrului. Râul Motru izvorăşte
din Masivul Vâlcan, are un parcurs de 134 km şi un bazin hidrografic de 1895
km2.
Din punct de vedere geologic, în urma cercetărilor întreprinse au fost
separate depozite ponţiene (6 mil. ani), dacian-romaniene (4-2,5 mil. ani) şi
cuaternare. Cunoaşterea evoluţiei geologice a Văii Motrului trebuie privită
în contextul cercetărilor înregistrate de-a lungul timpului, cu referire atât la
depozitele sectorului respectiv, cât şi la cele din sectoarele învecinate, adică la
depozitele neogene din Oltenia. Geologii români care s-au ocupat de cercetarea
în mod special a depozitelor pliocene şi de fauna acestora au fost: Ştefănescu
(1888, 1897) şi Drăghiceanu (1882, 1883).
Primele determinări de floră pliocenă din Oltenia aparţin paleobotaniştilor
Laurent & Marion (1898), care au determinat câteva plante din colecţia trimisă
de Ştefănescu renumitului paleobotanist, Saporta. Barbu (1933), publică prima
lucrare de paleofloră din Pliocenul Olteniei, iar în teza sa de doctorat, intitulată
„Flora fosilă din Terţiarul Olteniei”, Barbu (1954) sintetizează toate cercetările
paleobotanice efectuate până atunci în Oltenia.
În anul 1976 Enache, în lucrarea sa de doctorat „Geologia şi hidrogeologia
regiunii dintre Motru şi Jiu cu privire specială asupra zăcămintelor de cărbuni”,
utilizează pentru prima dată termenul de Romanian pentru vârsta depozitelor din
nord - vestul Olteniei şi enunţă ideea ritmicităţii sedimentării în depozitele de
cărbuni din această zonă. Într-o lucrare ulterioară, acelaşi autor (Enache, 1976 a)
aduce argumente privind limita dintre Pliocen şi Pleistocen în Oltenia.
O activitate însemnată în vestul Olteniei a desfăşurat Marinescu, care
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elaborează (1978) teza de doctorat cu titlul „Stratigrafia Neogenului superior din
sectorul vestic al Bazinului Dacic”, în care aprofundează problemele legate de
stratigrafia şi evoluţia paleogeografică a faunei de moluşte.
În depozitele sedimentare din Oltenia s-au găsit şi resturi de schelete
aparţinând unor mamifere. Cu ocazia lucrărilor miniere din sectorul carbonifer
Motru, deasupra stratului X de lignit a fost găsit un schelet de rinocer în depozite,
pe care, pe baza asociaţiei cu numeroase moluşte fosile, Apostol & Enache (1979),
le atribuie vârsta Romanian superior.
Lucrarea monografică „Fauna de moluşte a depozitelor cu cărbuni din
Oltenia”, sub semnătura a trei autori: Pană, Enache şi Andreescu (1981) prezintă
o importanţă deosebită pentru cunoaşterea macrofaunei din Pliocenul Olteniei.
Primele tentative de reconstituire a vegetaţiei carbogeneratoare din
Pliocenul Olteniei, bazate în principal pe date de macrofloră au fost realizate
de Ţicleanu et al. (1982). În anul 1992, în cadrul tezei sale de doctorat intitulată
„Studiul genetic al principalelor zăcăminte de cărbuni neogeni din România pe
baza paleofitocenozelor caracteristice, cu privire specială la Oltenia”, Ţicleanu
realizează şi o revizuire completă a tuturor cercetărilor paleobotanice anterioare
privind macroflora şi vegetaţia daciană din Bazinul Dacic.
Cercetări recente concretizate în teza de doctorat „Reconstiuirea mediilor
carbogeneratoare pliocene dintre Dunăre şi Motru” (Diaconu, 2008) a adus
contribuţii la cunoaşterea faunei şi florei mio-pliocene din sectorul DunăreMotru.
Patrimoniul paleontologic al Văii Motrului
În prezent, Valea Motrului pe teritoriul judeţului Mehedinţi se suprapune
în mare parte cu limita estică a Parcului Natural „Geoparcul Platoul Mehedinţi”.
Zonă de un farmec şi un pitoresc deosebit, Geoparcul Platoul Mehedinţi este cea
mai nouă arie protejată a judeţului Mehedinţi, înfiinţată în martie 2004.
Patrimoniul paleontologic de pe Valea Motrului rezultat în urma cercetărilor
geologice este constituit din resturi fosile de plante şi animale. Prezenţa plantelor
fosile în depozitele ponţiene din Geoparcul Platoul Mehedinţi a fost semnalată
pentru prima dată la Negoieşti de Barbu (1954). Plante fosile sub formă de
impresiuni foarte bine păstrate, mai ales pe argile de culoare roşie, coapte, numite
porţelanite, au fost descoperite tot de acelaşi autor la Ploştina, Merişu, Zegujani,
Roşiuţa, Mătăsari şi Timişani. Tot la Negoieşti în argile nisipoase cenuşii se găsesc
resturi de moluşte care indică vârsta specifică a depozitelor ponţiene în care sunt
captive.
Situl Negoieşti se află la aproximativ 60 km sud de Drobeta Turnu Severin
(Mehedinţi), pe malul drept al râului Motru. În marnele vinete compacte de pe Valea
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Leurdişului ce aparţin Ponţianului inferior se găsesc impresiuni de plante (Fagus
sp.) şi moluşte fosile: Paradacna abichi (R. Höernes), P. okrugici (R. Höernes),
Dreissena rimestiensis (Fontanes), D. rostriformis (Deshayes), Valenciennius
annulatus Rousseau.
Un afloriment descoperit întâmplător la Crăguieşti a dus la identificarea
unor depozite cu floră şi faună Ponţian inferior. Prezenţa speciilor de moluste
fosile ne indică vârsta Ponţian inferior a acestei alternanţe de argile cenuşii şi
marne vineţii.
Flora ponţiană din situl Crăguieşti este reprezentată (Diaconu, 2007)
prin următorii taxoni: Liquidambar europaea Al. Braun, Betula insignis
Gaudin, Fagus silesiaca Walther & Zastawniak şi Alnus sp. Fauna de moluşte
din acelaşi sit cuprinde: Paradacna abichi (R. HÖernes), P. okrugici (Brusina),
Limnocardium subsquamulosum Andrussow, Tauricardium petersi nasirica
Ebersin, Tauricardium baraci (Brusina), Limonocardium olteniae, Caladacna
steindachneri (Brusina), Pseudocatillus pseudocatillus (Barbot de Marny),
Dreissena rostriformis (Deshayes), Valenciennius annulatus Rousseau.
Depozitele daciene ocupă o suprafaţă destul de mare în Bazinul Dacic,
au o faună deosebită şi conţin importante zăcăminte de cărbuni, fapt remarcat de
mulţi cercetători. Între Dunăre şi Motru, aflorimentele daciene sunt mult mai rare
în raport cu cele ponţiene. Asociaţia faunistică semnalată în depozitele daciene,
arată o îndulcire destul de accentuată, dovedită prin apariţia unor unionide (Jaskoa
sturdzae) şi viviparide precursoare a celor din Romanian şi diminuarea frecvenţei
unor specii de limnocardiide de talie mare (Stylodacna, Pachyprionopleura,
Zamphiridacna) şi congerii.
Fosilele de mastodon sunt rare în Vestul Bazinului Dacic, inclusiv în
Mehedinţi. De aceea fragmentul de molar descoperit în nisipurile daciene de
la Hurduceşti, pe Valea Huşniţa, afluent al râului Motru, este valoros pentru
cunoaşterea şi reconstituirea mediilor în care au trăit aceste aceste vieţuitoare
(Codrea & Diaconu, 2010).
Depozitele romaniene s-au sedimentat într-un mediu lacustru, perfect
îndulcit, în care alternau intervale cu acumulări de material detritic (nisipuri,
uneori pietrişuri) cu intervale în care s-au dezvoltat mlaştini carbogeneratoare.
Conţinutul fosilifer al nisipurilor bazale este bogat şi variat, cunoscut mai ales
din punctele clasice cum sunt cele de la Argetoaia, Buiceşti, Brezniţa-Motru,
Giurgeşti, Pietrele Roşii şi partea superioară a carierei Husnicioara, predominând
numeric: Pristinunio pristinus Bielz, P. davilai (Porumbaru), Rugunio condai
(Porumbaru), Rytia brandzae Sabba Viviparus sp., specii care atestă vârsta
Romanian.
La Covrigi (Gorj), fostă localitate a judeţului Mehedinţi, depozitele
de pe Valea Pocşii sunt bogat fosilifere în resturi de moluşte de apă dulce cu
corespondenţi actuali: Viviparus, Unionide, etc. Din acest sit, în colecţia de
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paleontologie a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier se găsesc: Pristinunio
davilai (Porumbaru), Viviparus bifarcinatus Bielz, V. turgidus pilari Brusina, V.
Craiovensis Tournouër.
Situl Buiceşti se află pe teritoriul comunei Butoieşti, sat Buiceşti, judeţul
Mehedinţi, la locul numit “Râpa cu scoici”. Primele cercetări referitoare la acest
sit sunt realizate de Pătruţoiu et al. (1998). Nivelul fosilifer se caracterizează
prin număr de specii redus, dar foarte bogat în indivizi. Predomină Pristinunio,
la care se adaugă exemplare de Rytia, rare de Cyclopotomida şi foarte rare de
Viviparus. Multe exemplare de unionide au ambele valve şi muşchiul aductor
fosilizat. Acesta ar putea fi o bază de plecare pentru studii genetice.
Un afloriment cu faună romaniană, asemănătoare cu cea din renumita
rezervaţie paleontologică Bucovăţ (Dolj), este cel de pe versantul stâng al
pârâului Brezniţa de Motru, în dreptul localităţii cu acelaşi nume, chiar în
culmea „Dealului cu Melci”, unde se găseşte un nivel fosilifer bogat în special
în gastropode Pristinunio pristinus (Bielz), P. davilai (Porumbaru), Viviparus
bifarcinatus stricturatus (Neumayr) şi V. mammatus (Sabba) (Diaconu, 2002).
În localitatea Lupşa de Sus (Mehedinţi), nivelul cu „unionizi sculptaţi” aflorează
deasupra stratului XII ca în zona Horăşti din bazinul Motru.
Concluzii
În concluzie, siturile fosilifere cunoscute sau recent descoperite din
bazinul hidrografic al râului Motru aparţin intervalul Ponţian - Romanian, în care
predomină în general o faună de moluşte. Studiul asociaţiilor fosile caracteristice
fiecărui interval stratigrafic a permis formularea unor concluzii privind limitele
etajului Dacian în sectorul cercetat. Stabilirea limitelor între depozitele aferente
intervalului Ponţian - Romanian a fost una din problemele care au preocupat mulţi
cercetători care au studiat în regiunea din vestul Olteniei, inclusiv în sectorul
Dunăre - Motru.
Valorificarea patrimoniului paleontologic din Valea Motrului poate fi
cultural-educativă, dar şi turistică. Cercetările au o deosebită importanţă privind
stratigrafia, paleoecologia şi paleogeografia zonei, iar din punct de vedere
muzeistic poate fi îmbogăţită colecţia de paleontologie a Muzeului Regiunii
Porţilor de Fier, care deţine deja o parte din fosilele colectate din zonă. În acest
sens prezentarea unor zone deosebite, cum este Valea Motrului, are drept scop
conştientizarea asupra valorilor naturale existente în această arie, un adevărat
patrimoniu paleontologic mehedinţean.
Din punct de vedere turistic, includerea parţială a Văii Motrului într-un
parc natural recomandă organizarea unor excursii tematice cu scopul de a îmbina
interesul ştiinţific cu cel de delectare, constituind cadrul optim de formare a
unei atitudini corecte faţă de natură. Aceste excursii tematice vor avea rolul de
conştientizare a opiniei publice din cadrul comunităţilor locale privind conservarea
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patrimoniului natural din arealul Geoparcului Platoul Mehedinţi.
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Lista lucrărilor ștințiifice ale marelui savant geolog, Ion Popescu Voitești
Adela Cochină
Lucrări de paleontologie
1. Abnomale ersheinungen bei Nummuliten, Beitr. Zur Paleontol. Oesterr.
-Ungar, u. des Orenits, Bd. XX, Wien, 1908-1909. În prima parte a acestei note,
se descriu pentru prima dată fenomenul de dublare a camerei initiale la Numulitii
macrosferci, de la Albesti, Muscel fenomen studiat in urma si la genul Fusuliniade
N Sfat.
În a doua parte se descriu un caz de spintecare anormală la N. complanatus, gasit
la Unkut in Ungaria, in 1908.
2. Contribuțiuni la studiul faunei calcarului numulitic de Albești (Muscel). An
Inst Geol. Rom. vol VI. 1910 pag 138-156 București1911. În cele 19 planșe și
4 planșe paleontologice cu 50 de figuri ce cuprinde această lucrare, se descriuși
figureză 4 specii de Echinodermes și 7 specii de Branchiopode, cu numeroase
varietăți din calcarul numulitic de la Albești, forme în majoritate necitate înca în
literatura romănească de până aici.
3. Asupra speciei Melanopisis caputinensis Sabba. D. S. Inst. Geol vol V (19131914) pag 52-53. 1923.
4. Les Numulites de grande tálle des régions carpatiques et leur distribution
géografique (avec 3 plaches paléonologiques. Revista Muzeului de Geologie și
Mineralogie a universității Cluj vol II NO 1 Cluj 1927
5. Contribution á la connaissance de ľextension des Numulites de grande taille
dans les régions carpatiques en particuleur et dans celle méditerranéenné en
genéral.
6. Contributions á la connaissance des Ardiodactyles en Roumaine Cluj 1927.
O notă în care se figureză pentru prima dată impresile pașilor unui Ungulat
Artiodactiyl (Dicroacessus descoperite pe gresile mediteranéene (Hevețian) din
Valea Olanun, com Ocnița, urme care în afară de importanța paleontologică, pune
într-o lumină nouă modul de sedimentare al acestor roci.
7. Elemente de paleontologie I Nevertebrate Cluj, 1928. În acest tratat elementar
de Pleontologie de 360 de pagini se descriu toate clasele familiile și genurile de
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Nevertrebrate mai importante, ilustrând descrierea cu 458 de figuri în peniță. Este
primul tratat de paleontologie ce se publică în românște.
Lucrări De Geologie
8. Contribuțiuni la studiul geolgic și paleontologic al Muscelelor dintre râurile
Dâmbovița și Olt 9 cu 25 de profile în text)și o hartă geologică a regiunii, în culori
1:200. 000 Anuar. Inst. Geol. al României vol II 1908 pag 207 -208 București
1908.
9. Contributions á ľétude stratigrafique de la région de collines comprises entre
la Vallée de ľOltul București 1909. Această lucrare prezentată la Parisîm 1909
împreună cu cea românească de mai sus, Pleontologie pentru echivalarea diplomei
de liceență, nu prezintă numai un simplu rezumat în franțuzește al precedemtei
ci și o completare a studiului precedent, cu toate datele obținute ulterior în teren
în 1908.
10. Contributions á ľétude stratigraphique de Numulitique de 1909. la Deprssion
Gétique(Rounanie Occidentale). Această lucrare prezentată ca teză de doctorat la
Paris, se dau pentru prima dată pe baze perrografice și paleomtologice, caractere
distinctive a Numuliticului getic.
11. Cntributions á la connaissance des nappes du Flysch Carpathiqueen Roumaine,
ca o artă tectonică și cu mai multe profile în culori în colaborare cu Prof. L.
Mrazec, Anuar Inst Geol. vol V 1911, pag 495-527, traducere romăneacă pag
528- 529 București 1914.
12. Date noi pentru clasificarea Flișului Carpatic. Date cuprinse în această lucrare
de sinteză și în harta ce o însoțește, reprezintă rezultatele studiilor tectonice de
sintetizare și racordare, făcute de prof. L. Mrazec între anii 1909-1911.
13. Asupra prezenței conglomeratului de Bucegi în Valea Oltului (2 profile).
Notă publicată în D de seamă ale Sed. Inst Geol. vol II pag 89- 92 edit franceză
pag 101 – 104 București 1911. 14. Pănza conglomeratului de Bucegi în Valea
Oltuluicu date noi asupra structurii acestei văi în regiunea Carpaților Meridionali,
cu 14 profile 11 fotografii, 2 schițe hidrografice și o hartă geologică în culori
1:100000 Anuar. Inst. Geologic vol VIII 1914 pag 1-55 traduc. Franc. Pag 57116, București1918.
15. Câteva date asupra klipelor carpatice (în colaborare cu L. Mrazec) D. de
seama vol III pag 4- 11 București 1912 Edit. franc. Pag 4- 13. În această lucrare
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se indică locul de apariție al numeroselor klipe carpatice, stabilindu-se legătura
între felul lor tectonic de apariție și între liniile mari structurale ale unitățiilor
Carpatice.
16. Asupra vărstei stratelor de Comarnic D. de seamă, etc. vol III pag 79- 82
București 1912 ed. Franc. Pag 95- 98 București 1915
17. În colaborare cu G. Murgoci - Discuție asupra tactonicei văii lui Stan (cu 2
profile D de S. ale Sed. Inst Gol vol II pag 13-20 București pag 13- 20 București
Editura franc. pag 15- 22. Se dicută aici situația tectonică a numeroselor clipe de
Cretacic inferior jurasic și Permian care apar între șisturile cristaline ale văii lui
Stan, Vălcea.
18. În colaborare cu Max Reinhard. Discuțiune aspra originei conglomeratelor cu
roci verzi din Tețianul Carpatic D de Seamă ale Șed. Inst Geol Rom. Vol II pag
24 – 25 București 1911(Edit. franc. Pag 27- 29).
19. Gregoriu Ștefănescu (10 feb1838-1911) și activitatea sa științifică (cu lista
lucărilor sale de geologie publicate An. Inst. Geol. Rom. Vol V, 1911 pag IIIXX(rom) și I- II Bucurști 1912.
20. Cercetări în partea de vest a Depresiunei Getice Rap. Activ. Inst. Geol. Rom
în 1908- 1909 vol IV pag X- XI și LXVI- LXVII București 1913. Construiește
raportul sumar înaintat Direcțiunei Inst. Geol. cu datele noi obtinute pe teren și
dezvoltate în lucrare.
21. Cercetări geologice în regiunea cursului mijlociu al Văii Oltului în Valea
Ialomiței și a Bededelului; între Puciosa-Cucuteni –Bedeadu Rap. Activ Inst.
Geol. Rom în 1910 vol V pag VIV – XVI București 1914.
22. Ridicări geologice în regiunea dintre Valea Doftanei si a Ialomței Foile:
Comarnic, Teșila, Breaza și Bedeadu 120000. Rap activ. Inst Geol Rom pe 1911,
VI, XIV-XVI, București1914.
23 Comunicarea asupra prezenței Mediteranianului II fosilifer la OgretimMierla (jud Prahova și date noi ce se pot scoate din raporturile sale stratigrafice
și tectonice. DS. Inst. Geol. Rom. IV 12-17 București 1915 edit. framc. Pag 15
– 18.
24. Asupra prezenței Tortonianului în zona București 1916. Flișului Subcarpaților
meridionali cu considerațiuni asupra vărstei Saliferului în general. D de S ale
Șed. Inst Geol. Rom vol V (1913-1914) pag 118- 119. 1916.
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25. Date noi asupra prezenței Tortonianului fosilifer în zona flișului Subcarpaților
meridionali asupra vachimii saliferului în general. An. Inst. Geolo. Rom. VI
1912, 332-363(trad. franc. Pag. 364-369) București 1915. În acastă lucrare pentru
prima dată se documentează cu date de observație pe teren că strtigraficește și
tectonicește, formațiunea cu masive de sare este mai veche de cît mediteranianul
(fosilifer) și că pe când tectonica masivelor de sare este legată de aceea Flișului
paleogen, aceea a Mediteranianului este post- pliocenică.
26. Ridicări făcute pe foile 150 000 Șoimari, Chiojdu și Vălenii de Munte. Rap.
Activ. Inst. Geol. Rom pe 1912 An Inst Geol. Rom. VII, XVI- XXI, București
1917.
27. Asupra prezenței unor klipe de Paleogen în parte de răsărit a regiunii colinelor
din jud. Prahova. (cu 7 secțiuni D de S ale Sed Inst. Geol. Rom. Vol VII 19151916 pag 13-22 București 1927.
28 Clasificarea Mediteranului în România. Considerațiuni generale asupra vârstei
formațiunii salifere în România (în colaborare cu D Preda și H. Grozescu) D de
S Inst Geol. Rom. VII(1915-1916) 13-22 București 1917.
29. Formațiunea cu masive de sare (în colaborare D Preda. și H. Grozescu)D. S.
Inst. Geol. Rom VII(1915- 1916), 84- 94 București 1917.
30. Pânzele Flișului carpatic și noua concepție asupra vechimi sării. D. S. Inst.
Geol Rom. VII(1915- 1916) București 1917.
31. Obsevații la comunicarea domnului H. Grozescu:, , Câteva date referitoare
la orizontarea Paleogenului dintre râul Topologul “D. S. Inst. Geol. Rom. (19151916), 314-317, București 1917.
32. Raport asupra structurii geologice și expoatării zăcămintelor de sare și de
săruri de potasiu de la Kalucz și strabnic, Ggaliția(în colaborare cu I. Tănăsescu)
Rap. Activ. Inst. Geol. Rom. An Inst. Geol. Rom. , VII(1912), LXIX, București,
1917.
33. Câteva considerațiuni cu privire la zăcăminele de petrol în general. An Min.
Rom. Vol I pag 10 -12, 1918-1919, Iași 1918.
Se cuprind aici unele păreri personale asupra zăcămintelor de petrol.
34. Căteva generalitătii asupra condițiunilor de zăcămănt și de punere în loc a
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zăcămintelor de petrol An Min Rom vol I pag. 26-28, 1918- 1919, București
1918.
35. Descrierea geologică a regiunilor petroliere Zemeș-Tazlăul Sărat și Stonești
–Solonț Anal. Min. Rom. 68-75 București 1918.
36. O nouă metodă de exploatare a petrolului. Anal. Min. Rom I, 112-113,
București 1918.
37. Queques remarques sur ľâge du sel de région carpathiques. Bull. Soc. Géol
Fr. XIX 1919, Paris 1920. Prin aceeastă lucrare se aduc la cunoștință străinătății,
concepțiile noastre asupra modului de apariție și vărstei sării, documentănd-le cu
numerose date de profile.
38. Queques nouvelles données sur le expoitations de la régions de
Peechelleronn(Alsace). Analles des Mine de Roumanie Année București 1920.
39. Privire generală asupra Geologiei României (sineza Carpaților actuali)în
românește și în franțuzește. Cu o hară în culori a României 1: 500 000 și 16
profile și schițe în text An Rom. Vol IV 1921 pag 751-821 București 1921.
40. Energiile naturale ale României (cărbuni, petrol, gaz natural). Revista, ,
Transilvania. Sibiu 1920. O conferință ținută în cadrele Extesiunii Universitare
Cluj prin care se evidențiază resurse de energii naturale de care dispunem în
viitor.
41. Elemente de geologie generală cu o privire generală asupra geologiei
României Ed. Buc. 1921. Carte premiată de Academia Română. Este prima carte
de geologie, care pe lângă toate datele necesare cunoștiinței accestei stiințe să
cuprindă în mare parte exemple luate de noi din țară.
42. Studiul geologic asupra izvoarelor minerale de la Băile Herculane(cu 3 profile
geologige)An. Min. Rom vol IV 1921 (115-135) București 1921. În aceeastă
lucrare se consemneaza pe scurt rezultatele unui studiu de detaliu asupra acestor
izvoare.
43. Considérations sur ľorigine et le mode de maniféstation de sourses thermales
des Bains d Hercule. Bul. Soc. St. Cluj. Fasc. I 124-131 Cluj 1921. Este rezumatul
stiințific al lucrării prezentat și discutat la Soc de Stiințe în Cluj. 44. Sur ľorigine
du sel et les rapports tectoniques des massifs de sel avec les gisements de pétrole
de Roumanie. Bull. Soc. Géol. Fr volXXI, pag48-57 Paris 1921
Se face cunoscut străinătății pe această cale rezultând studiile noastre asupra
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originii și modului de prezentare al masivelor de sare în România.
45. Considerațiuni scurte asupra petroluui din punct de vedere geologic Mon.
Petr. Rom. Vol XX. , 1921 pag 999-1002, București 1921.
46. Raport asupra cercetărilor din iulie 1914 în regiunea stațiunii Govora cu
privire la apele minerale.
47. Considérations géologique sommaines sur le sel des massifs des regions
carpathiques et sur ses rapports avec les gisementede pétrole de Roumanie. Bull.
Soc. Șt. Cluj II f 2 pag 238-246 Cluj 1922.
48. Considérations sur la geologie du sel des massifs des regions carpatiques
roumaines avec 3 coupes et un esquisse tectonigue. Pub Congr. Inter. de Géologie
XIII-e session Bruxelles 1922 pag 1389-1400.
49. Considération sur la geologie des gisement de pétrole des regions carpatiques
romaines. Pub. Congr. Intern de Géol. , XX-éme session, 1041-1406 1922.
50. Grundzüge der Geologie Roumäniens, mit besonderer Berüchsichtigung der
Karpathen. Petroleum, 14-20, Berlin-Wien, 1922.
51. Câteva obervații asupra bazinului pliocenic de la Comânești jud. Bacău(în
colaborare cu G. Protopopescu)DS. Inst. Geo. Rom. VI, (1914-1916) pag 191203, București 1923.
52. Discuție asupra comunicării domnilor Murgociși Nopcsa, relative la
tectomica Carpaților Banatului. D. S. Inst Geol. Rom VI(1914-1915) pag 207214 București, 1923.
53. The Mode of Apperance of the Petoleum Deposites in the Carpathian regions,
with General Considerasion on the Genesis of the Petroleum and the Salt of the
Actual Deposits. Journ. Inst Petroleum Technologists 9, 38, 291, 300, 309 London
1923.
54. Raporturile geologice între zăcămintele de sare și de cele de petrol. Cu o hartă
a masivelor de sare și a manifestațiunilor din Carpați. Anal. Min. Rom. VII, 361369, 393-397, 505-512, 529-539, București 1924.
55. Raport asupra prăbușirilor de teren de la Provița de Sus (Prahova)Rap. Activ.
Geol. Rom. pe 1915, 49-50. 1924.
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56. Raport asupra alunecărilor de teren
de la Posești (16 ș17 aprilie) Rap. Active inst. Geol. pe 1915, 49-50 București
1924.
57. Raport asupra ridicărilor geologice executate în campania de lucru din vara
anului 1915 pe foaia 1: 50 000 Șoimari și foile vacine Vălenii de Munte și Urlași
(în colaborare cu D. Preda și H. Grozescu) Rap. Activ. Inst. Geol. Rom. pe 1915,
52-57 București, 1924.
58. Privire generală asupra trecutului istoric al Oteniei. Arh. Olteniei, IV, 17, 3543 Craiova 1925.
59. Galets á fascettes dans la bréche tectonique des massifs de sel de Roumanie
Cr Acad. Paris 180, 14, 1113(1925) și Rev Muz. Geol. Min Uniu. Cluj I 1925 97
-100 Cluj, 1924.
60 Noțiuni de geologia petrolului cu privire specială asupra petrolului romănesc
Rev. Muz. Golo. Miner. Univ. Cluj, I, 1924, 1-88 1925. .
61. Gh. Munteanu Murgoci și opera sa științifică(Necrolog)Bull, Soc. Cluj II,
fasc4. 218-230 Cluj 1925.
62. Câteva considerațiuni asupra lucrării domnului ing. Filipescu:, , Contribuții la
studiul zăcămintelor de petrol din România regiunea Buștenari. ”Anal Min. Rom.
VIII. 14. 583-584 București 1925.
63. Congresul Internațional de la Cairo, Bull Soc. Rom. Reg. Geogr. XLVII 1924.
276 -284 București 1925.
64. Geology of the Salt Dones in the Carpathian Region of Romania Bull. Amer.
Assoc Petroleum Geologists IX 8, 1165-1206 Tusla, Oklahama USA, 1925.
65. Discuție relativă de vărsta sării D. S Inst. Geol. Rom. VII(1919-1920), 13,
București, 1926.
66. Observații la comunicarea d-lor G. Macovei și Atanasiu:, , Asupra structurii
geologice a văii Bistriței între Pângărați și Bistriciora (Neamțu)”DS Inst Geol
Rom. VII. (1919-1920) 101- 109, București 1926.
67. Tablou de numiri tectonice (francez-german- român)D. S. Inst. Geol. Rom
VIII (1919- 1920) 232- 238, București 1926.
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68. Betrachtungen über Tektonik und das After der Karpathischen Salzstöche
Mitt der Geographiscchen Gesllscchaft Wien Bd. 69, 242-252, Wien 1926.
69. Asupra vărstei și notațiunii sării pe hărțiile geologice(Discuții)D. S Inst. Geol.
Rom. VIII 1920 7-15 București 1926.
70. Considerațiuni cu privire la Comunicarea d- lui Preda :Geologia regiunii din
stănga Telejenului. DS. Inst. Geol. Rom. IX 1921, 27-44. 1926.
71. Cutremurele de pămănt. Societatea de măine, Cluj, 1926.
72. Considération géologique sur la genése de petrol et sa mise en gisement.
Colaborare la volumul omagial îm onoarea profesorului Gorjeanovici –
Kramberger (1925) Zagreb, 1927.
73. Une cas curieux de fonté de grés dacien de Băicoi sous ľaction du trepan, ,
Rotary” Rev. Muz. Geol. Miner, Cluj 1927.
74. Element de Geologie pentru cursul superior de Liceu 330 de pagini cu 386 fig
și o schiță geologică a României, Editura, , Socec”, București 1927.
75. Sobre la conca cocenica catalana. Ciecia, Revista Catalanăde Ciencia i
Tehnologia, 16 iulie, Barcelona, 1927.
76. Contributions á ľétablissement de ľäge du Paléogen du faciés du Fusaru dans
les Subcarpathes méridionales Rev. Muz. Geol. Miner. Univ. Cluj II, Cluj 1927.
77. Lés rélations entreles Subcarpathes Méridionales et la depresion getique
(avec un esquisse géologique 1:200 000)CR Séances Congr. Géol. Carpathins,
Bucarest 1927.
78. Contributions á la connaissance les régions carpathiques en particulieret dans
celles méditeraneénnes en général. C. R. Congr. Intern. Geol. Madrid(1926),
fasc. 3, 1143-1170, Madrid, 1928.
79. Elemente d paleontologie I, Nevertebrate, Cluj 1928.
80. Privire sintetică asupra stucturii geologice a subsolului Transilvaniei,
Transilvania Crișana, Bnatul, Maramureșul, 1918-1928, I, 199-230, București,
1929.
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81. Aperçu synthétique sur la structure des regions carpathiques Rev. Muz
Geolog- Miner, Univ. Cluj III 1-40 Cluj 1929.
82. Queques nouvelles données sur la genése du pétrole des régions carpathiques
roumaines. CR. Congr Intern Min, Métal. Géol. Appliquée Sect, Géol 203-210
Liége. Miner Univ. Cluj IV1. 19-25 Cluj, 1930
83. Sur la stratification de la mouvement de la glace des Glacerers, son röle et
ses déformations dans lu mouvement dávacement. Rev. Muz. Geol, Miner Univ.
Cluj IV1 19- 25 1930.
84. Câteva observații cu privire la stratigrafia și tectonica Subcarpaților Meridionali
DS. Inst. Geol. Rom XV1927, 26-27, București 1930.
85. Blocurile fățuite în brecia masivelor de sare. DS. Inst. Geol. Rom, XIII, 1924,
24-32 Bucuerști 1930.
86. Contribuțiuni la cunoașterea întinderii depozitelor sarmațiene cu Serpulite în
România. D. S. Inst. Geol. Rom. XIII 23-24. Bucuraști 1930.
87. Introducerea în geologie aplicată. Litografiată de Scoala politehnică din
Timișoara 1930.
88. Geologia cărbunilor naturali, București 1930.
89. Geologia zăcămintelor de sare, București 1930.
90. Exposé sommaire sur la structure en nappes des Carpathes roumainnes,
Conférence donnée au congr. Geol Carpathins, á Prague, en 1931. Resumé dand
CR. Soc. Géol. Miner. Prague 1931.
91. Studiul geoologic al regiunii și izvoarelor minerale de la Săngeorz- Băi.
Raport manuscris(în stațiune), Cluj 1931.
92. Vârsta dacitelor și amfibol- andezitelor din regiunea Rodnei și în general
din nordul bazinelor Transilvaniei DS. Inst. Geol. Rom. XVIII(1930), 270-272,
București 1931.
93. Încălecările din regiunea Văii-Vinului-Ineu(Rodna-Veche). D. S. Inst. Geol.
Rom. XVIII, (1930)273-274, București, 1931.
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94. Obervații cu privire la comunicarea d-lui Filipescu :, , Rezultatele cercetărilor
geologice ale lui D. Roman. DS Inst. Geol. Rom XVIII 1930, 125-126,
București.
95. Câteva precizări în legătură cu comunicarea d- lui Petrescu:, , Răspăndirea
iodului în apele din subsolului României”D. S. Inst. Geol. Rom. XVIII, (1930)
149-150, București, 1931.
96. Observații în legătură cu comunicarea d-lui M. Ilie :, , Ridicări geologice în
Munții Trascăului DS. Inst. Geol. Rom. XVIII, 1930, 163-165, București 1931.
97. Observații cu privire la comunicarea d –lui Filipescu, , Studiul petrografic al
depozitelor Oligogenului’’DS Inst Geol Rom. XVIII 1930, 262-263, București,
1931.
98. La Bassin de Petroșani dans le cadre géologique des dépressions carpathique
internes Bul Soc Rom. Géol 1930 București, 1931.
99. Mangalia, situația sa geologică și originea izvoarelor minerale. Anal. Do
100. Considerațiuni geologice asupra variațiunilor cuaternale ale Basarabiei
meridionale. Anale. Dobrogei. 1933.
101. Noțiuni de agrogeologiei. Curs ținut de Academia de înalte studii agronomice
din Cluj în 1933-1934 litografiat Cluj, 1934.
102. Noțiuni de geologia zăcămintelor de sare. Rev Muz. Geol. Miner. Univ. Cluj
V 1 1-88 Cluj V 1934.
103. Le mylonite du confluent des deux Somș, prés Gilău sur la bordure orientale
des monts Apusen. Rev. Muz. Geol. Miner. Univ. Cluj 1934.
104. Ľétat actuel des connaissances géologiques sur le probléme des régions
carpathiques romaines. Service géologiques des Parpathes;Les Carpathes et
ľavant-pays III, 91-116, (în limbiile polonă și franceză)Waszaawa-BorryslawLwow, 1935.
105. Privire geologică asupra structurii și evoluției morfologiceși geologice a
județului Gorj. Anuar. Lic. , , T Vladimirescu”Tg – Jiu. 1935.
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106. Recenzia lucrării d-lui Cipagea:, , Nouvelles données sur la structure du
Bassin Transylvain(New Data Regarding the strcture du Bassimn)Bul. Soc Rom,
Geo București, 1935 și Bull Amer Assoc Petroleum Geologists XIX. II19651701, 1935.
107. Evoluția geologiei paleogeografică a pământului românesc. Rev. Muz. Geol
Miner. Univ. Cluj Vol 2 (1935)
108 Situația geologică, originea, aparița și evoluția izvoarelor Hebe de la
Sângeorz- Băi. Rev. Muz. Geol. Miner. Univ. VI, Cluj 1936.
109. Ce se poate citi pe harta fundului Mării Negre. Amicul Tinerimii, Târgu- jiu,
1936.
110. Amintiri din viața de profesor secundar la Târgu – Jiu Amicul Tinerimii
Târgu-Jiu, 1936, reprodus intregral în gazeta Tineretului învățătoresc, 100,
Lipova, 1936.
111. Sur la positoin stratigrafique du massif de sel de Dej (în colaborare cu Ionescu
–Balea). Comunicarea prezentată în sedința din 27 martie 1936 a Academiei Șt.
Rom. București, 1936.
112. Elemente de paleontologie I Nevertebrate, Cluj, 1938.
113. Hidrologia subterană a Dobrogei prebalcanice. Anal. Dobrogei XIX (1, 1320) Cernăuți, 1938.
114. Statici gmelini wild lăngă Craiova și concluzile ce se pot trage din aceste
plante de săruri. Bul, Soc. Natur, Rom. 14, 18-19 București, 1939.
115. Sel Helvațian dans les Subcarpathes Orientales. CR. Inst. Sci. Roum. (Acade,
Sci, Roum)III 12 254-257, București, 1939
116. . Sare și ape minerale A. I. T. I. M, Congr. IV 1939 raportate secț, VI,
București, 1939.
117. Considerations génétiques et économiques sur le pétrole romain. Rev. Univ.
Mines. (8) XVI 3, 89-91, Liege, 1939.
118. Le sel des regions carpetiques roumaines, son mode de présetation et sa
position stratigraphique. Z bulb geol. Ges. XI, (Festshr. , , St. Boncev”), 49-65,
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Sofia, 1939.
119. Sur la resence des galets des roces porphyriques á quartz dans les graviers
continentaux du Levantin supérieur –Quaternair inferieur de ľOlténie ocidentale.
C. R. Inst. Sci. Roum. (Acad. Sci. Roum. ), IV/3 337-339, București, 1940.
120. Ing. M. Drăghinescu. Bul. Acad. Șt. Rom. 95-99, București.
121. Geologia și manifestările seismice din octombrie 1940. Cele trei Crișuri, 21,
nov. -dec. , 1940.
122. Considerations géologiques sur la région épicentral du tremblement de térre
de Roumanie du 20 novembre 3 h, 1940. C. R. Inst. Sci. Roum. , 179-203, 4-f,
București, 1941.
123. Geologia și seimologia. Cele trei Crișuri, ian-febr. , 1941.
124. Exposé synthetique sommaire sur la structure des régions carpathiques
roumaines. Bull. Soc. Roum. Géol. , V 15-73, București, 1942.
125. Sarea regiunilor carpatice românești. Ed. Fundațiilor reg. , lit. Artă, București,
1943.
126. Organizarea unui serviciu geologic al armatei. Bul. Acad, Șt. Rom. , 10,
208-216. București 1943.
127. Oltenia privită din punct de vedere geologic, economic și minier. Craiova,
Fund. Cult. , 1943.
128. Noțiuni de geologie, Ed. Fundațiilor, București, 1943.
129. Petrolul românesc, Ed, Fundațiilor, București, 1943.
130. Ľinfluence des affessementes synclinaux sur le mode de présentation d’
structure geologique anticlinale C. R Acad. Sci. Roum. , VII, 257-259, București,
1945.
131. Ľoligocene de Râul Doamnei. C. R. Acad. Sci Roum. , VII, 257-259,
București, 1945.
132. Ľâge de calcaires a Orbitoides de Corbișori. C. R. Acad. Sci. Roum. , VII

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

495
259-262, București, 1945.
133. Ľâge des gypses inferieur. C. R Acad. Sci. Roum. , VII, 262-264, București,
1945.
134. Contributions á la stratratigraphie du Flysch marginal de la vallé de la
Bistritza. C. R. Acad. Sci. Roum. , 281-286, București, 1945.
135. Ľâge du conglomerantes de Pietricica, de Gârcina et de Pleșul. C. R. Acad.
Sci. Roum. VII, 312-319. București, 1945.
136. Alătuirea geologică a României. Manuscris. Arh. I. G. G.
137. Amintiri din liceu, în, , Ramuri”, Craiova, nr. 12 (246), 15 decembrie 1984,
p. 16. ION MOCIOI, ILIE HUICĂ Ion Popescu- Voitești, ed, SPICON, 2002.

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

497

-

Un hobby pentru un savant
Ion Popescu Voiteşti, creator de rime Felicia Bantea

Cunosc oameni care l-au cunoscut pe Ion Popescu Voiteşti. De la ei am
obţinut documente, obiecte şi eşantioane care au aparţinut savantului geolog şi
prin ei, în timp, am obţinut o legătură emoţională cu personalitatea marelui om,
profesor şi cercetător, Ion Popescu Voiteşti.
Ultimele documente, care au parvenit Muzeului Judeţean Gorj, provin
tot din donaţia Ilie Huică, la fel ca majoritatea celor ce poartă „marca” Voiteşti.
Răsfoind acest ultim dosar compus cu preponderenţă din ciorne scrise cu
cerneală neagră de către Voiteşti, am remarcat o serie de strofe rimate, compuse
ca răspunsuri la invitaţii pentru diverse evenimente de familie. Toate cele expuse
aici nu au mai fost publicate. Unde există excepţii, voi specifica. În plus, am
păstrat caracterele literelor din textele originale.
Într-o invitaţie simplă, datată 16 septembrie 1937, ing. inspector DION
MARDAN anunţă căsătoria cu Alice-Eugenia Ionescu. Înştiinţarea căsătoriei
prezintă o adăugire scrisă de mână cu majuscule: „RUGAŢI-VĂ PENTRU EI!”
Iată răspunsul dat de Voiteşti, ciorna acestui răspuns, aflată chiar pe spatele
invitaţiei cartonate, fiind scrisă de „Ionică” cu cerneală neagră:
Răspuns lui Marian la această încunoştiinţare
Fiind c’o ceri mă voi ruga
Pentru-această nunt’a ta
Dar tu nu te supăra
De-oi schiţa-o cam aşa:
Doamne, Tu, ce nu în van
Unişi iar pe „M. Ar. Dan”
Dă-i şi-o viaţă fără: „of”
Iar de nu…pe Woronof.
Ionică
Tot în acest sens, Voiteşti formulează o altă urare de căsătorie, ciorna fiind
scrisă tot cu cerneală neagră, pe format A5:
Povestea-i veche, Melania
Adam şi Eva şi-au spus’o’n doi
Ilie şi cu Ştefania
Au respectat’o; acum voi.
Noroc! şi’n scurt şi cununia
Să vă unească pe amândoi
Pecetluind, o, Melania
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Şi fericirea ce-ţi dorim noi.
Poate tocmai pentru că nu avut copii, Voiteşti şi-a iubit mult elevii şi studenţii,
iar pe nepoţii direcţi sau pe cei ai soţiei i-a ajutat până la specificarea lor în
testamentul din 1941.
Pe o foaie de matematică, format mic, scrisă tot cu cerneală neagră,
Voiteşti a formulat o urare din partea lui şi a soţiei Luna pentru un cuplu de tineri,
probabil nepoţi:
urare
Din suflet pornită
Şi adânc simţită
rugare la cer
Ionică şi Luna
Adresează una
Şi pentru ei cer:
Domnul să-i ţie
Tot în bucurie
Şi să ni-i răsfeţe
Pe Jacque şi pe Ann
Trăiască mulţi ani
Pân’ la bătrâneţe.
Cea mai lungă urare în versuri (9 strofe, a 10-a strofă - indescifrabilă) se
adresează unei nepoate dragi, cu ocazia căsătoriei. Este scrisă pe foaie dublă de
maculator, tot cu cerneală neagră şi este datată clar cu subliniere, 30. XII. 918,
după primele două strofe:
Drăcuşor mic când erai,
Tumbe pe covor făceai
Acum toţi, ce drac îmi eşti,
Fac tumbe când te iveşti.
Păru’n sus şi nasu’n vânt
Tind a mare; însă-i sfânt:
Munca grea e pe pământ
Şi cu ea îţi iei avânt.
C’ai avut, Doamne fereşte,
De la Iuda – na răsplată
Nu uita că-n lumea toată
Cinste-aşa se răsplăteşte.
Talent ai de ne uimeşti;
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Zidită, de ispiteşti;
Doamne! ce copilă eşti,
La plecat să te gândeşti
Fire, tu, dintr’o bucată
Din oţel forjat lucrată
Află că oţelul are:
„Mlădierea”, altfel „sare”.
B.U., bu şi b.i., bi
Mi-e greu a silabisi
Greu e să te ţii în turmă,
Vezi să nu rămâi în urmă.
Cine-a zis că soacra-i rea
Să-i stea vorba’n gât, colea.
Eu am una să-mi trăiască,
Ptiu-Ptiu-Ptiu, să n’o scrintească.
Asta s’o’nsemni, e încă una,
De când te ştiu trăiai cu Luna,
Cum văd acum, s’a schimbat zarul
Cu soacra tu-ţi mănânci amarul.
Când „Steaua Ţării” s’a’nălţat
C’un strop pe frunte te-a’nsemnat.
Ca , voi, în România mare,
S-o faceţi a luci mai tare.
Nu putem închide acest episod din viaţa lui Voiteşti fără a evidenţia
atenţia deosebită acordată soţiei Elena – Luna. Se ştie deja că Unio lunae Voiteşti
este numele primului unionid determinat din ponţianul românesc, că brânduşele
de toamnă au fost ultimele flori culese de Voiteşti pentru soţia sa şi că cel mai
„scump” mărţişor a fost dăruit:
LUNEI MELE
Azi e prima zi din Marte.
Ş’ale ei săgeţi de aur
Alungând iarna departe
Topiră gerul lui Faur.
Iar de cald sărut de soare
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Glia neagră’nviorată
Sân de mamă iubitoare
Vieţii noi găti îndată.(⋆)
Covoraş de iarbă fină
Presărat cu Lăcrămioare,
Ghiocei şi cu Verbină,
Aşternu pe la izvoare,
Pentru dalba Primăvară
Ce-n haină de Viorele
Anunţă că vine iar
Cu Berze şi Rândunele
Dintr’un stol de Berze una
S’a desprins şi, binişor
Te-adusă pe tine LUNA
Mamei noastre „Mărţişor”
Mama mi te dete mie
Viaţa să-mi împodobeşti.
Domnul - Sfânt să mi te ţie
Bună, drag’aşa cum eşti.
IONICĂ
Două flori de colţ, suflete pereche, au rămas aici, acasă, într-un plic pe
care Voiteşti l-a numit simplu: urare. Revin uneori la ele, le privesc adânc, să aflu
ce simte Voiteşti să ne transmită…
Bibliografie:
Huică I. şi Teoteoi I.: „Geologul Ion Popescu-Voiteşti, 100 de ani de la
naştere”; Casa corpului didactic, Tg-Jiu, 1976
Ion Mocioi şi Ilie Huică: „Ion Popescu Voiteşti”; Spicon, 2002
(⋆) primele două strofe apar în cartea: Ion Mocioi şi Ilie Huică „Ion Popescu
Voiteşti”, ed. Spicon 2002, pag. 211.
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Ştefan Dobruneanu – O personalitate ce nu trebuie uitată
Daniel Cismaşu
Născut în Caracal la data de 14 decembrie 1862, Ştefan Dobruneanu, a
fost cel de-al treilea fiu al familiei de proprietari Dobruneanu Şt. Nicolae şi Zinca
zisă şi Zoe, tatăl fiind fiul lui Ştefan Dobruneanu, mare proprietar de terenuri
în fostul judeţ Romanaţi, numele acestora venind de la localitatea Dobrun unde
familia deţinea proprietăţi, acesta din urmă fiind şi ctitor în anul 1846 al bisericii
din localitate.
Înainte de naşterea ilustrului avocat, Ştefan Dobruneanu, în sânul familiei
sale s-au mai născut încă doi băieţi, primul în anul 1855 care a primit prenumele
Iancu şi care în cursul vieţii a fost cunoscut ca mare proprietar de terenuri dar
şi ca un mare filantrop iar cel de-al doilea fiu al acestora, Mihai, născut în anul
1861, a îmbrăcat haina militară ajungând până la gradul de locotenent colonel
iar în perioada 1915-1917 deţinând funcţia de Comandant al Regimentului 19
Romanaţi.
Însă mult mai deosebit în familia lui Ştefan Dobruneanu a fost marele
haiduc Iancu Jianu care era bunicul său după mamă, acesta după perioada de
haiducie, atunci când a fost prins şi condamnat la moarte prin spânzurătoare, a fost
salvat de faptul că a fost cerut în căsătorie de Sultana, cu care, în primii ani după
căsătorie văzând că nu au dat naştere nici unui copil au înfiat o fată cu prenumele
Maria, născută în anul 1830 şi căsătorită cu Zaman Constantin în anul 1855, însă
în anul 1835, Sultana a dat naştere unei fete căreia părinţii i-au dat prenumele de
Zinca. Aceasta s-a căsătorit în anul 1855 cu Nicolae Şt. Dobruneanu.1
Cei trei copii ai familiei Dobruneanu, dat fiind rezonanţa culturală,
spirituală dar şi revoluţionară a familiei din care proveneau, au primit o educaţie
aleasă astfel încât toţi trei au ajuns în societate personaje cu un deosebit
comportament civic. Ştefan, după absolvirea cursurilor primare a urmat cursurile
Facultăţii de Drept din Bucureşti pe care a absolvit-o în anul 1884 cu lucrarea de
licenţă având titlul „Despre libertatea provisorie în materie penală”.
După absolvire a fost repartizat ca magistrat în oraşul Târgu Jiu unde
a activat foarte puţin timp în această funcţie dedicându-se ulterior profesiei de
avocat ajungând într-un timp foarte scurt un foarte bun profesionist în breaslă
fiind apreciat de toţi cei cu care a avut legături profesionale şi nu numai. Datorită
deosebitelor sale calităţi şi aprecieri a fost ales şi senator de Gorj făcând parte o
perioadă de timp şi din Consiliul Local în calitate de consilier ales de locuitorii
1 Revista „Memoria Oltului”, Editura Hoffman, An III, nr. 1 (23), ianuarie 2014, „Unde sunt cei
care nu mai sunt? O vizită în cimitirul nr. 1 al oraşului Caracal”, I. D. Tîlvănoiu, Dumitru Botar,
f. 46

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

504
oraşului. O altă deosebită calitate a ilustrului avocat a fost şi implicarea sa în
relaţiile culturale ale judeţului atunci când în anul 1894 a fost unul din fondatorii
revistei „Jiul”, alături de alte mari personalităţi ale vremii printre care: Alexandru
Ştefulescu, Emanoil Părăianu, cumnatul său, Iuliu Moisil, şi alţii, împreună cu
care a fost şi iniţiatorul înfiinţării Muzeului Judeţean Gorj care astăzi poartă
numele prietenului său „Alexandru Ştefulescu”.
Nu la mult timp de la stabilirea sa în oraşul Târgu Jiu, Ştefan Dobruneanu
s-a căsătorit la data de 20 aprilie 1886, la vârsta de 24 ani cu Ecaterina Caribolu,
născută Frumuşanu, văduva lui Grigore I. Caribolu, descendent al familiei
domnitoare Racoviţă, care moare în anul 1884 la vârsta de 28 de ani. Soţia sa
era născută la data de 24 ianuarie 1864 în oraşul Târgu Jiu fiind botezată la 12
februarie acelaşi an de către naşul său de botez, fratele tatălui său, Frumuşanu
Ştefan şi soţia sa Ecaterina, preot fiind Constantin Ştefulescu. Părinţii acesteia
Frumuşanu C. Dimitrie, fiind decedat la data căsătoriei, şi Ecaterina făceau parte
la rândul lor din una din familiile cu rezonanţă istorică ale judeţului Gorj, martori
ai acestei căsătorii au fost personalităţi de seamă ale Gorjului de la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi anume: Titu D. Frumuşanu, fratele miresei în vârstă de 25
ani de profesie funcţionar, doctorul Dimitrie Culcer în vârstă de 35 ani, Eugenie
Părăianu proprietar în vârstă de 35 ani şi fratele mirelui locotenent pe atunci
Mihail Dobruneanu în vârstă de 25 ani.2
La data căsătoriei, Ecaterina Caribolu, fostă Frumuşanu, a venit să
întemeieze noua familie cu o considerabilă avere astfel: proprietatea deţinută în
localitatea Iaşi având ca dimensiuni 130 stânjeni lăţime medie şi 1620 stânjeni
lungime. Pe lângă aceasta mai deţinând şi trusoul, argintărie şi bijutierii în valoare
de 2000 lei precum şi cheltuielile pentru instalare, de aceiaşi valoare, avere primită
ca dotă cu ocazia primei căsătorii încheiate în anul 1881 cu Grigore I. Caribolu.3
Acesta însă în data de 26 ianuarie 1884, bolnav fiind, testează toată averea sa
soţiei sale Ecaterina, avere care consta în partea sa din marea proprietate deţinută
de familia Caribolu în localitatea Peşteana Jiu din judeţul Gorj.4 Aceasta din urmă
parte de proprietate, Ecaterina o vinde în anul 1889, cu autorizaţia soţului său
Ştefan Dobruneanu unui alt mare proprietar de moşii anume Savu Şomanescu din
Craiova pentru suma de 67660 lei, sumă colosală la vremea respectivă.5
O mare şi deosebită bucurie, în familia marelui avocat, s-a produs atunci
când în noaptea dintre 23-24 iulie 1890 Ecaterina dă naştere unui fiu căruia i-au
dat prenumele Ştefan, conform actului său de naştere, însă ulterior părinţii l-au
2 S.J. Gorj A.N., Colecţia Registre Stare Civilă – Primăria Oraşului Târgu Jiu, reg. 342/1886,
act de căsătorie nr. 10

3 Ibidem, fond Tribunalul Judeţean Gorj, reg. 34/1881, transcrierea nr. 311
4 Ibidem, reg. 67/1884, autentificarea nr. 125
5 Ibidem, reg. 112/1889, transcrierea nr. 607
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numit şi „Stiva-Ştefan”.6 Acesta s-a născut în casa familiei din strada Unirii,
suburbia Albastră, casă în care se pare că aceştia au locuit doar cu chirie ea fiind
proprietatea familiei Caribolu, primarul oraşului care a înscris nou născutul în
registrele de stare civilă a fost Ion C. Mongescu iar ca martori la eveniment au
semnat Titu D. Frumuşanu, avocat şi unchiul noului născut dar şi Constantin A.
Crăsnaru, magistrat şi proprietarul moşiei şi culei de la Groşerea din judeţul Gorj.
Din păcate bucuria familiei nu a durat decât aproape doi ani, deoarece, aşa cum
este menţionat pe monumentul funerar al familiei Jienilor din Caracal se pare
că acest fiu al familiei Dobruneanu a decedat la data de 3 mai 1892 în această
localitate.7
După acest eveniment nefericit, familia renumitului avocat, a suferit
enorm în urma acestei pierderi ajungând nu după mult timp ca într-o primă fază
soţia Ecaterina, pe care Ştefan o mai alinta şi Caterina, să se îmbolnăvească şi
să se sfârşească în anul 1905 ca mai apoi la cinci ani de la moartea acesteia, la
Berlin, să îşi afle sfârşitul şi Ştefan. Între timp însă aceştia au continuat să trăiască
şi să locuiască în Târgu Jiu, probabil tot cu chirie în casele din strada Unirii,
numărul 96, proprietate a familiei Caribolu, viitorii socrii ai doctorului Hasnaş,
acolo unde în luna decembrie din anul 1899, la întocmirea recensământului
locuitorilor oraşului Târgu Jiu, aceştia figurează în gospodărie cu trei servitori şi
anume: Şomâc Alexandru de 14 ani, Popescu I. Paraschiva de 24 ani şi Albulescu
Mariţa de 39 ani. La aceiaşi adresă locuind şi Caribolu Alexandru în vârstă de 30
ani.8
Mult mai bine s-au descurcat însă soţii Dobruneanu pe plan material,
Ştefan prin natura profesiei de avocat câştiga foarte bine mai ales că era cunoscut
ca un foarte bun profesionist iar Ecaterina ce făcea parte dintr-o familie foarte
înstărită, tatăl său fiind ani de-a rândul profesor iar o perioadă de timp chiar şi
Magistrat/Primar al oraşului Târgu Jiu, fiind totodată şi proprietarul mai multor
moşii în localităţile Frumuşei, de unde era şi originar, Romaneşti şi Iaşi iar în
Târgu Jiu era proprietarul casei renumitului Vasile Moangă din strada Industriei
devenită Frumuşanu iar în perioada comunistă Siretului, acolo unde se născuse şi
Ecaterina, casă dotată la vremea respectivă cu mobilier adecvat chiar şi cu pian.
Pentru averea tatălui lor, Dimitrie C. Frumuşanu, decedat în anul 1879 la vârsta
de 62 ani, s-a întocmit în anul 1889 o primă tranzacţie între Ecaterina, născută
Otetelişanu, ce-a de-a doua soţie a pitarului Dimitrie C. Frumuşanu cu care s-a
căsătorit în anul 1857, şi cei patru copii ai acestuia Titu/Dimitrie, Numa/Nicolae,
Constanţa, căsătorită Cârstoceanu şi ulterior Părăianu şi Ecaterina sau Caterina.
6 Ibidem, Colecţia Registre Stare Civilă – Primăria Oraşului Târgu Jiu, reg. 362/1886, act de
naştere nr. 68
7 Revista „Memoria Oltului”, Editura Hoffman, An III, nr. 1 (23), ianuarie 2014, „Unde sunt cei
care nu mai sunt? O vizită în cimitirul nr. 1 al oraşului Caracal”, I. D. Tîlvănoiu, Dumitru Botar,
f. 46
8 Ibidem, fond Primăria Oraşului Târgu Jiu, reg. 44/1899, fila 8

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

506
Prin această tranzacţie se recunoştea dreptul mamei lor în casele lor din Târgu Jiu9
ca mai apoi în acelaşi an, aceiaşi moştenitori, să împartă averea defunctului lor
tată astfel: moşia din localitatea Şasa, astăzi Dăneşti a fost atribuită prin tragere
la sorţi lui Constanţa Cârstoceanu, moşia din localitatea Iaşi, astăzi de comuna
Drăguţeşti a fost atribuită lui Ecaterina Dobruneanu, aşa cum îi fusese de altfel
dată ca dotă la căsătorie iar moşiile din localităţile Frumuşei şi Romaneşti au fost
împărţite în mod egal între fraţii Numa şi Titu.10
În anul 1904, parcă presimţindu-şi soarta, Ecaterina Dobruneanu, vinde
la mai mulţi locuitori din Iaşi, Dobriţa, Stroieşti, Leleşti şi Urecheşti toată
proprietatea sa din Iaşi vecină la răsărit cu apa Neagră şi hotarul Urecheşti, la
apus cu râul Jiu şi proprietatea lui Pantelimon Voiculescu, la miază noapte cu
proprietatea lui Constantin V. Toltea şi la miază zi cu moştenitorii lui Ion N.
Tâlvescu, tranzacţia încheindu-se pentru suma de 47000 lei care aveau să fie
achitaţi o mică parte la data încheierii contractului iar restul în rate pe parcursul
mai multor ani cu o dobândă de 6% pe an.11 Un an mai târziu, în urma deschiderii
succesiunii acesteia, partea din această succesiune ce a revenit fratelui său Numai
Frumuşanu a fost vândută de acesta căpitanului Mihail Dobruneanu din Caracal,
această parte constând în a treia parte din creanţa rezultată din actul de vânzare a
moşiei din Iaşi în valoare de 10000 lei.12
Din păcate aceasta nu s-a putut bucura foarte mult de venitul dobândit
în urma acestei vânzări deoarece în data de 22 iunie 1905, la ora şase dimineaţa,
în casele lui Antoaneta Caribolu din Târgu Jiu strada Unirii, suburbia Albastră,
Caterina Dobruneanu îşi află sfârşitul,13 lăsând în urma sa un soţ foarte îndurerat,
un soţ care nu a încetat să fie alături de prea iubita sa soţie cu gândul dar şi cu
sufletul până când şi acesta la rândul său şi-a aflat sfârşitul. În memoria soţiei
sale, avocatul Ştefan Dobruneanu a investit foarte mult ridicându-i chiar un bust
pe un soclu foarte înalt în grădina publică a oraşului Târgu Jiu, bust care astăzi
mai poate fi admirat doar în câteva ilustrate care s-au mai păstrat deoarece acesta
a fost vandalizat în urmă cu foarte mulţi ani. Se spune că Ecaterina Dobruneanu
a fost o femeie deosebit de frumoasă şi totodată la fel de inteligentă dat fiind
educaţia aleasă pe care a primit-o de la părinţi.
Sfâşiat de durere, Ştefan Dobruneanu imediat după decesul iubitei dar
şi deosebitei sale soţii, neavând nici moştenitori, după o chibzuită gândire alege
ca fabuloasa sa avere strânsă şi dobândită de-a lungul timpului să o lase pentru
scopuri caritabile, astfel că la data de 22 august 1905, pe când se afla în Constanţa
9 Ibidem, fond Tribunalul Judeţean Gorj, reg. 112/1889, transcrierea nr. 889
10 Ibidem, reg. 113/1889, transcrierea nr. 297
11 Ibidem, mapa nr. 7/1904, autentificarea nr. 1906
12 Ibidem, reg. 372/1906, transcrierea nr. 1333
13 Ibidem, Colecţia Registre Stare Civilă – Primăria Oraşului Târgu Jiu, reg. 11/1905, act de
moarte nr. 89
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la Hotel Carol, camera 35, acesta îşi redactează un prim testament cu următorul
cuprins:
„Subsemnatul, avocat din T-Jiu, în deplinătatea facultăţilor mele
intelectuale, din libera mea voinţă, în vedere că familia mea are suficiente
mijloace de existenţă, prin urmare nu are nevoie de sprijinul meu material, iar
mult încercata populaţiune rurală, care în mare parte m-a ajutat a aduna averea ce
las, are mai cu seamă nevoie de o instrucţiune agricolă practică spre a trăi cinstit
şi independent, am hotărât ca la încetarea mea din viaţă să se urmeze astfel:
1) Institui legatar universal asupra întregii mele averi: mobilă şi imobilă
pe Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice din Bucureşti, cu aceste obligaţiuni
de a căror îndeplinire depinde …? legatului:
a) Să clădească în T. Jiu în faţa parcului oraşului, o şcoală purtând pe
frontispiciu inscripţiunea *Şcoala practică de agricultură Ştefan N. Dobruneanu*,
în care să se înveţe cât se poate de practic agricultura cu toate accesoriile şi
derivatele ei ca: apicultura, sericicultura, viticultura, creşterea vitelor mai
cu seamă, etc., în fine tot ce priveşte mica gospodărie ţărănească, spre a face
din fii de ţărani agricultori harnici şi îndrăgostiţi de ogorul părintesc, iar nu de
funcţiunile publice. În acest scop se va închiria câteva pogoane pentru câmp de
experienţe. Termenul în care trebuie să se clădească această şcoală şi să înceapă a
funcţiona este de un an socotit de la deschiderea succesiunii, dacă tot numerarul
ce se va găsi va fi disponibil, iar de va fi plasat în împrumuturi tot într-un an de la
consemnarea acestui numerar în sumă suficientă a se clădi şcoala.
Dacă la încetarea mea din viaţă ar fi deja înfiinţată această şcoală, atunci
legatarul meu universal pe locul şcolii sau pe cel arătat mai sus, va clădi şi întreţine
un internat unde se vor primi ca bursieri numai cu concurs copii din comunele
rurale, purtând atât şcoala cât şi internatul pe frontispiciu inscripţiile *Şcoala
practică de agricultură Ştefan N. Dobruneanu* şi *Internatul agricol Ştefan N.
Dobruneanu*.
b) În sala de onoare a uneia din aceste clădiri se va aşeza bustul meu
mărime naturală în marmură, iar în grădină bustul meu în bronz, tot mărime
naturală.
c) Legatarul meu universal e obligat a clădi, dacă nu va fi deja clădite în
cimitirul oraşului T. Jiu capela cu cavou şi fântâna monument în parcul oraşului
T. Jiu, după planul şi devizul întocmit de d. Filip Marin, artist sculptor, domiciliat
în Bucureşti, strada Polonă, no. 151, plătindu-i restul de treisprezece mi lei
precum şi costul a trei busturi în marmură mărime naturală reprezentând pe soţia
mea Ecaterina, copilul nostru Stiva-Ştefan şi pe mine, care busturi le va aşeza pe
piedestale de marmură în capelă.
d) Va aduce ori de unde a-şi fi încetat din viaţă corpul meu şi-l va aşeza
în cavoul de sub capela ce va construi sau s-a construit deja de d. Filip Marin în
cimitirul din T. Jiu spre a mă odihni pentru totdeauna lângă draga şi iubita mea
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soţie Caterina – plătind imediat orice cheltuieli ar necesita această celor ce le-or
fi făcut în acest scop.
e) Va aşeza cât se poate de artistic în capela de la cimitir toate busturile,
tablourile şi fotografiile, reprezentând pe iubita mea soţie Caterina, copilul nostru
Stiva şi pe mine, aflate în casa mea.
f) Va servi mamei mele Zoe Dobruneanu din Caracal la domiciliul său
strada Libertăţii o pensiune viageră de una mie opt sute lei anual, plătibilă în total
la începutul fiecărui an de la deschiderea succesiunii – cu precădere.
g) Va libera fratelui meu Iancu Dobruneanu domiciliat în Caracal strada
Libertăţii: toată mobila şi obiectele de orice natură, aflate în vestibul, salonul meu
şi sala de mâncare, împreună cu serviciile de masă în argint, cristal, porţelan şi
orice alte obiecte, afară de cele mai jos legate.
h) Va libera fratelui meu Mihail Dobruneanu domiciliat tot în Caracal
strada Libertăţii toată mobila şi obiectele aflate în camera de culcare şi birou, afară
de bibliotecă, cărţi, tablouri şi fotografiile mele, ale copilului şi soţiei mele.
i) Va libera Tribunalului Gorj biblioteca cu toate cărţile ce conţine, cum şi
orice alte cărţi, jurnale sau publicaţii aflate în casă, după ce se va dresa un inventar
de toate acestea. În acest scop, legatarul meu universal va pune la dispoziţia
Preşedintelui Tribunalului o sumă suficientă pentru a cumpăra o bibliotecă pe al
cărei frontispiciu se va incrusta *Biblioteca S. N. Dobruneanu*.
j) Va îngriji ca să fie în bună stare capela, cavoul, grădina şi fântâna –
monument. Va completa cu data anului inscripţia de la monumentul meu. Va face
câte un parastas în fiecare an, timp de zece ani.
k) Va plăti îngrijitorului de la cimitir pentru a îngriji de monument, a arde
candela şi întreţine în bună stare grădina de la capelă câte una sută lei anual în
timp de zece ani de la deschiderea succesiunii.
2) În caz când Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice nu va accepta
acest legat, institui legatar universal cu toate obligaţiunile mai sus impuse
Ministerului Cultelor pe Primăria oraşului T-Jiu, care în loc de şcoală va clădi
tot în termenul mai sus arătat un spital care va purta pe frontispiciu inscripţia
*Spitalul S. N. Dobruneanu*.
Dacă la încetarea mea din viaţă primăria ar avea deja construit un local
al său propriu de spital, atunci va mai adăuga un pavilion, care împreună cu cel
existent vor purta pe frontispiciul inscripţia *Spitalul S. N. Dobruneanu*.
Toate îndatoririle mai sus specificate de la litera a până la k inclusiv vor fi
în sarcina primăriei dacă va accepta legatul.
3) În caz că nici Primăria oraşului T. Jiu nu va accepta acest legat atunci
institui legatar universal cu toate obligaţiunile arătate în prezentul testament pe
Academia Română din Bucureşti, care în loc de şcoală sau spital va construi cu
venitul numerarului ce se va găsi, premii pentru cele mai bune scrieri ce se vor
prezenta asupra agriculturii practice, iar fondul va rămâne consemnat totdeauna
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fără a se putea ridica de la casa de depuneri şi consemnaţiuni din Bucureşti.
4) Neîndeplinirea obligaţiunilor impuse prin prezentul act de un legatar,
atrage nulitatea legatului şi atribuirea lui celuilalt legatar prevăzut în acest
testament – în ordinea mai sus arătată.”14
Vizibil pătruns de un sentiment nobil şi afectat de pierderea fiului precum
şi a soţiei, avocatul Ştefan Dobruneanu nu-şi mai găseşte liniştea sufletească
şi vrea ca pentru eternitate, cel puţin în oraşul care l-a adoptat, Târgu Jiu, să
rămână în memoria acestuia ca un mare patriot, astfel încât la data de 22 iunie
1906, acesta îşi schimbă testamentul încheiat cu un an mai înainte şi lasă ca
legatar universal în primul rând pe Primăria oraşului Târgu Jiu urmată în caz
de neacceptare de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice iar în cuprinsul
testamentului menţionează aproximativ aceleaşi îndatoriri la fel ca şi în primul
testament întocmit.15
Nu după mult timp însă Ştefan Dobruneanu se recăsătoreşte cu Lucia
Blasian şi se pare că după această căsătorie, pentru scurt timp, acesta a renunţat
la idealurile măreţe menţionate în cele două testamente astfel încât la data de
15 mai 1910 a redactat un nou testament, de data aceasta foarte scurt şi clar cu
următorul cuprins:
„Leg toată averea mea mobilă şi imobilă ce se va găsi la încetarea mea din
viaţă, prea iubitei mele soţii Lucia Dobruneanu născută Blasian din T. Jiu.”16
Când însă se credea că toată opera sa de binefacere era pierdută, neputând
uita ideile sale patriotice şi neputând accepta ca totul să se nărue, avocatul Ştefan
Dobruneanu, nepotul patriotului şi iubitorului de neam, Iancu Jianu, revine
imediat şi la data de 27 mai 1910 îşi întocmeşte un ultim testament prin care
renunţă la ideea precedentă de a lăsa întreaga sa avere noii sale soţii, testament
ce a fost conceput astfel:
„Subscrisul avocat din Târgu Jiu în deplinătatea facultăţilor mele
intelectuale, din libera mea voinţă, în vedere că familia mea are suficiente
mijloace de existenţă prin urmare nu are nevoie de sprijinul meu material, iar în
oraşul T. Jiu se simte nevoie de un spital în care să se aline suferinţele celor lipsiţi
de mijloace, am decis ca la încetarea mea din viaţă să se urmeze întocmai astfel:
1) Institui pe Primăria oraşului T. Jiu, legatară cu titlu universal, pe
tot numerarul ce se va afla la încetarea mea din viaţă compus din bani, efecte,
cambii, creanţe ipotecare sau chirografare, orice înscrisuri, etc., cu sarcinile mai
jos arătate, şi a căror neîndeplinire din parte-i va avea ca sancţiune, nulitatea
legatului.
Aceste sarcini sunt:
a) Va servi iubitei mele soţii Lucia Dobruneanu născută Blasian o rentă
14 Ibidem, testament 22 august 1905
15 Ibidem, testament 22 iunie 1906
16 Ibidem, testament 15 mai 1910
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viageră de cinci mii lei anual, în acest scop legatara mea cu titlu universal, imediat
după încetarea mea din viaţă va consemna la casa de depuneri şi consemnaţiuni
din Bucureşti, efecte publice suficiente spre a produce un venit anual de cinci
mii lei, care venit se va încasa direct de soţia mea de la casa de depuneri şi
consemnaţiuni fără a mai fi nevoie de intervenţia legatarei mele cu titlu universal,
care va comunica casei de depuneri a face această plată soţiei mele.
b) În termen de trei ani, de la încetarea din viaţă a iubitei mele soţii Lucia
Dobruneanu, pe locul spitalului judeţean (dacă judeţul îi va ceda terenul) sau alt
loc pe bulevardul I. C. Brătianu sau C. A. Roseti, legatara mea cu titlu universal,
va clădi şi pune în stare de funcţionare un spital comunal, purtând pe frontispiciu
inscripţia *Spitalul Ştefan Dobruneanu*.
c) În grădina din faţa spitalului se va aşeza pe un soclu de piatră, bustul
meu de bronz lucrat de d-nu Filip Marin, artist sculptor din Bucureşti, strada
Romană, după bustul în marmură ce la mai făcut şi se află la mine.
d) Rămăşiţele mele pământeşti se vor transporta ori de unde a-şi fi încetat
din viaţă şi se vor depune în cavoul ce am în cimitirul din T. Jiu, completându-se
inscripţia de la criptă.
e) Se va aşeza tot în cavou, bustul meu de marmură cum şi orice alte
portrete în ulei ar încăpea prin îngrijirea d-lui Filip Marin.
f) Va îngriji să se menţină în bună stare fântâna monument *Ecaterina
Dobruneanu*din grădina publică a oraşului T. Jiu, precum şi cavoul cu grădiniţa
lui – făcând în timp de zece ani câte un parastas la aniversarea încetării mele din
viaţă.
g) Va plăti îngrijitorului de la cimitir, în timp de zece ani, câte şase zeci lei
anual, spre a aprinde candela din capelă şi îngriji de grădiniţă.
Neexecutarea acestor sarcini, sau numai a uneia din ele de către legatara
mea cu titlu universal, atrage după ea nulitatea legatului.
2) Institui legatari particulari pe:
a) Iubita mea soţie Lucia Dobruneanu, născută Blasian, care-i leg toate
lucrurile ce se vor afla în casă la încetarea mea din viaţă, afară de biblioteca cu
cărţile de drept, libere de orice taxe succesorale. Dintre portretele mele va da şi
primăriei spre a le aşeza în sala de onoare a spitalului.
b) Tribunalul Judeţean Gorj, care-i leg biblioteca cu toate cărţile, jurnalele
şi publicaţiile de drept purtând pe frontispiciu inscripţia *Biblioteca Ştefan
Dobruneanu*.
3) Dacă legatara mea cu titlu universal, în momentul când va trebui să
clădească spitalul vorbit mai sus, la litera c sub no. 1, va avea deja clădit spitalul,
atunci va clădi numai un pavilion spital purtând inscripţia *Pavilionul Spital
Ştefan Dobruneanu*, îndeplinind bine înţeles toate sarcinile amintite mai sus sub
aceiaşi sancţiune.
4) În caz când Primăria oraşului T. Jiu, nu va accepta legatul ce-i fac,
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atunci potrivit art. 804 C. C. institui legatară cu titlu universal pe Casa Şcoalelor,
pendinte de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, care va construi pe
locurile mai sus arătate o şcoală practică de agricultură în care se va preda cât
se poate de practic tot ce se atinge de mica gospodărie ţărănească îndeplinind
bine înţeles sub sancţiunile ce-i sunt impuse Primăriei oraşului T. Jiu. Şcoala va
purta numele meu Ştefan Dobruneanu. Tot Ministerului de Culte, Casa Şcoalelor,
va reveni legatul făcut Primăriei T. Jiu în caz când legatul va deveni nul pentru
neîndeplinirea sarcinilor impuse, care neîndeplinire la sarcini din partea Casei
Şcoalelor, va atrage de asemenea nulitatea legatului.
Dacă în momentul când va trebui să se construiască această şcoală – trei
ani de la încetarea din viaţă a soţiei mele – Casa Şcoalelor va avea o asemenea
şcoală construită în T. Jiu, atunci se va construi un internat, în care se va primi
bursieri numai cu concurs, copii din comunele rurale lipsiţi de mijloace. Acest
internat va purta numele de *Internatul agricol Ştefan Dobruneanu*. Admiterea
copiilor se va face prin concurs înaintea unei comisii instituită de Ministerul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice.”17
La nici două luni de la întocmirea acestui ultim testament distinsul avocat
Ştefan Dobruneanu îşi află sfârşitul departe de casă aflându-se în Germania la
Berlin în data de 20 iulie 1910. Cu aducerea în ţară a rămăşiţelor pământeşti s-a
ocupat fratele său Mihail Dobruneanu, care după ce i-a făcut toate orânduielile i-a
depus trupul fără viaţă într-un coşciug metalic pe care la dus direct la Caracal unde
a fost depus în cavoul familiei marelui haiduc Avram Iancu, alături de familie.
Abia în anul 1912, după ce Primăria oraşului Târgu Jiu a acceptat succesiunea,
după ce s-au făcut solicitări atât la Sfânta Episcopie Râmnicul Noul Severin dar şi
la Ministrul de Interne – Direcţia Generală a Serviciului Sanitar Superior, sicriul
metalic cu rămăşiţele au fost aduse la Târgu Jiu şi depuse în capela familiei din
cimitirul oraşului la 26 februarie 1912, cu transportul fiind însărcinat ajutorul de
primar N. Tâmpeanu împreună cu I. Fischer, şeful biroului de stare civilă dar şi
Toma Demetrescu, controlor comunal.
În urma acestui gest nobil, Primăria oraşului Târgu Jiu a beneficiat de o
sumă de aproape 200000 lei, sumă colosală la vremea respectivă, sumă pe care
avocatul Ştefan Dobruneanu o avea în efecte financiare precum şi în împrumuturi
la numeroase persoane ca de exemplu la Pantelimon Voiculescu din Băleşti avea
un împrumut de 100000 lei, la Constantin Dobrescu din Godineşti 30000 lei dar
şi la arhitectul Anghel Păunescu din Constanţa, originar din Târgu Jiu, la fel o
sumă foarte mare de bani.
Avere imobilă se pare că nu a avut deoarece, chiar dacă şi-a permis să
cumpere, nu a făcut-o locuind pe tot timpul vieţii petrecute la Târgu Jiu cu chirie
în casele familiei Caribolu din strada Unirii. Imediat după deces, soţia sa Lucia
s-a stabilit în Franţa la Paris de unde a solicitat ca renta viageră primită prin
17 Ibidem, testament 27 mai 1910
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testament să îi fie trimisă acolo unde, dintr-o scrisoare trimisă primarului oraşului
Târgu Jiu, Gheorghe Stolojanu a solicitat să-i fie trimişi bani cât mai repede pentru
a cumpăra o casă la periferia Parisului.
În anii care au urmat, consiliul local a întocmit anual un buget separat
cu numele Ştefan Dobruneanu, buget care era alcătuit din sume considerabile
provenite din dobânzi la sumele depuse în depozite sau investite în acţiuni de tot
felul. Fratele avocatului, Mihail Dobruneanu, a întâmpinat însă multe greutăţi
în a-şi recupera cheltuielile efectuate cu aducerea trupului neînsufleţit al fratelui
său din Berlin, acestea ridicându-se la peste 7000 lei. Bustul primei sale soţii,
Caterina, s-a aflat pentru mulţi ani aşezat în parcul oraşului alături de fântâna
construită tot cu aceiaşi ocazie iar sufletul său şi-a găsit alinarea odată cu aducerea
trupului soţului său alături în capela familiei din cimitirul oraşului, acolo unde cu
un an înainte de deces, Ştefan Dobruneanu achiziţionase un loc de veci la clasa I,
aripa stângă, rândul 7, nr. 26 în mărime de 4 metri/4,5 metri.18
Pentru gestul său sublim, pe care puţini oameni l-au făcut pentru
comunitate, tindem să credem că ar merita ca una din străzile oraşului să îi poarte
numele sau cel puţin una din instituţiile sanitare sau de învăţământ din oraşul care
la adoptat pentru o perioadă de timp şi unde avocatul Ştefan Dobruneanu a trăit
o viaţă plină de idealuri măreţe îndeplinindu-i-se astfel, pentru aceste merite ale
sale, dorinţa nemărginită de a-i rămâne numele întipărit în istoria acestui oraş.

18 Ibidem, fond Primăria Oraşului Târgu Jiu, dosar 35/1911, fila 5
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Întâiul general al Novaciului. Părintele Aviaţiei sanitare române
Adelin Ungureanu
În fiecare localitate, timpul a aşezat la loc de cinste, de amintire şi de
evocare diverşi fii ai satului, care cu vreme în urmă au făcut ceva pentru localnici
ori au dus departe numele aşezări natale sau prin ceea ce au realizat au devenit
figuri proeminente în celebrităţile lumii ce le-a fost contemporană!
Fiii Gorjului au fost mulţi; pe unii vremurile i-au întipărit pe vecie în
memoria generaţiilor următoare, despre alţii abia că-şi mai aminteşte unul, altul cu
diverse ocazii, iar poate pe cei mai mulţi i-am dat uitării, deşi nu asta meritau.
După ce nu mai sunt printre cei vii, despre cei dispăruţi se vorbeşte cu
puţine excepţii doar de bine. Dispar duşmăniile, intrigile şi apucăturile de tot felul
ale concitadinilor de până mai ieri, făcându-şi loc regretul, durerea, aprecierea şi
toate alte atâtea stări pozitive, despre o fiinţă, despre un semen, pe care până mai
ieri eram dispuşi spre a-l ignora, dacă nu chiar dezaprecia. După o vreme şi aceste
trări sub impresia emoţiei ori a copleşitoarei tensiuni a evenimentului despărţirii
de cineva cunoscut dispar. Peste ani, mai sunt doar amintirile, iar când o generaţie
întreagă s-a dus, doar istoria va hotărî şi va selecta pe cine, pentru ce, cât timp şi în
ce mod va mai aduce în atenţia noilor generaţii, preocupate şi acestea bineînţeles
cu aspectele cotidiene ale propriei vieţi, cu necazurile şi ambiţiile zilelor lor,
reîntorcându-şi poate, din când în când faţa spre trecut şi gândul, către cei ce au
trăit pe locurile lor, au muncit şi au contribuit, aşa cum au putut la continuitatea
vieţii comunităţii.
În zecile de localităţi ale Gorjului nostru, imaginea unor localnici a fost
păstrată pe cale orală ori prin alte izvoare până-n zorii celui de-al treilea mileniu.
Undeva, acolo unde munţii se ridică semeţ, parcă vrând să dea buzna către ceruri,
unde li se prelingea de sub geana înfrunzită vară şi albă pe timp de iarnă, unul
dintre cele mai repezi râuri de munte, acolo viaţa a izbutit să răzbată continuu de
mai bine de cinci secole. La umbra Parângului, de-o parte şi de alta a Gilortului
găsim Novacii, oamenii de la munte, reuniţi azi sub aspect administrativ într-o
localitate clădită pe vreo nouă vechi sate şi care poartă numele unuia dintre
cele mai bătrâne aşezări dintre acestea, vechiul sat Novaci sau Novaci-Români
aşa cum s-a numit cu preponderenţă din primii ani ai veacului al XIX-lea, în
contextul migraţiei păstorilor ardeleni dinspre Mărginimea Sibiului, aceia care
fondau o nouă aşezare, lângă cea strămoşească (autohtonă) şi căreia, după o a
doua nominalizare i-au spus Novaci-Străini.
Sunt mulţi novăceni cărora, colegii generaţiei noastre le păstrează-n
amintire numele, faptele şi poate şi obiceiurile. Dintre aceştia, am ales pentru
aceste rânduri, pe unul despre care, unii poate c-au uitat ori alţii nu-şi prea
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mai amintesc sau chiar nu ştiu mare lucru, însă originea lor, interesul pentru
trecut, profesia şi pasiunea-i îndeamnă să încerce să afle câte ceva. L-am ales
pe Generalul Dr. Virgil Răduţescu. Aşa cum am şi intitulat materialul, în centrul
acestuia se află un general al armatei române, cel de dinainte novăcean, care a
dobândit această onoare. Familia Răduţescu a apărut la Novaci în jurul jumătăţii
secolului al XIX-lea. Ion Răduţescu tatăl generalului era originar de undeva din
Arcanii-Gorjului, unde crescuse într-o familie cu mai mulţi copii ai soţilor Păuna
şi pare-se Nicolae Răduţescu. Tatăl Ion a plecat de mic de-acasă şi a lucrat o
vreme ca şi copist pe la Tismana, în structurile de conducere ale Plaselor Ocolu şi
Vulcan, apoi după satisfacerea stagiului militar a dobândit o slujbă ceva mai bună.
În cele din urmă ajunge la Novaci şi devine controlor (inspector) financiar. Pe
vremea aceea Novaciul era centru de plasă, ca unitate administrativă supralocală.
Aici una dintre învăţătoarele şcolii din comună era Paulina Urechescu, fiica unor
săteni din comuna Urecheşti, aflată undeva între Târgu Jiu şi Rovinari. Paulina
studiase în şcoala primară a satului natal şi apoi la o şcoală de fete din Tg-Jiu,
vreme în care, mama sa muncea pe la gospodăriile orăşenilor, pentru a-şi putea
ţine copiii aflaţi acasă. Fie la Novaci, fie mai înainte la Târgu Jiu ori prin alte
locuri, cei doi se cunosc şi se căsătoresc, având împreună la Novaci o familie cu
cinci copii.
La 4 noiembrie 1888, în vremea Primarului Ion Gh. Preoteşescu se naşte
cel de-al doilea copil al tinerei familii, pe care părinţii l-au botezat Virgil.
Anii de şcoală primară sunt parcurşi în Novaciul natal, iar liceul departe
de casă, tocmai la Severin, într-una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ
la acest nivel din Oltenia, fiind vorba de Liceul „Traian”. La un an după mişcările
ţărăneşti din 1907, tânărul Virgil se prezintă la Bucureşti pentru a participa la
concursul de admitere, organizat de către facultatea de medicină. Mare a fost
surpriza pentru familia sa, iar vestea se răspândi repede de-a lungul Gilortului,
cât îi Novaciul de lung, că băiatul învăţătoarei Paulina Răduţescu intrase printre
primii la medicină. Iar novăcenii aveau de ce să fie bucuroşi. Era un prim dar
hotărât pas, către o carieră de excepţie. Cinci ani mai târziu, tânărul Virgil era
absolvent al facultăţii, spre bucuria tuturor apropiaţilor, inclusiv a celor ce-i
fuseseră profesori şi colegi în anii de studii. „D. Răduţescu Virgiliu susţinând cu
succes teza de doctorat, după cum se constată din prescriptul-verbal al juriului
de promoţiune No. 718 din 12 Martie 1915, are dreptul de a primi diploma de
doctor în medicină dela Universitatea din Bucureşti. Ministerul, în baza avizului
dat de consiliul sanitar superior prin jurnalul No.86 din 1 Decemvrie 1915, a
acordat d-lui dr. Răduţescu Virgiliu, dreptul de liberă practică a medicinei în
ţară. Aceasta se publică spre cunoştinţa generală”1 Tânărul gorjean devenise
doctor cu acte în regulă. Alese să studieze şi radiologia în paralel cu ortopedia.
Prima era o ştiinţă relativ nouă, aşa încât puţini erau medici români la vremea
1 Monitorul Oficial, Regatul României nr.278/sâmbătă 12 (25) Martie 1916
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aceea, care parcurseseră acest domeniu. Am putea spune că avea să înceapă o
carieră extraordinară şi aşa a fost, însă debutul pe tărâmul medicinei, activitatea
propriu-zisă de tratare şi salvare a vieţii semenilor începuse deja şi nu în condiţii
lesnicioase!
Încă din anii studenţiei, înainte cu un an ca lumea să intre în cel mai
mare conflict armat de până atunci, Răduţescu este desemnat să meargă în Plasa
Segarcea unde izbucnise o mare epidemie în rândul populaţiei autohtone. Acolo
pune bazele unui Lazaret de holerici şi porneşte mai mult singur prin satele de
câmpie pentru a vaccina toată populaţia şi pentru a ţine sub control sănătatea
oamenilor. În cele din urmă munca tănărului student gorjean şi a întregului
colectiv dă roade, mai ales că se desfăşura în condiţii pline de neajunsuri şi igienă
precară. Ulterior este decorat cu „Crucea Meritul Sanitar” şi felicitat personal de
către Doctorul Cantacuzino.2 Îşi începuse excelent activitatea profesională, chiar
înainte de vreme. Meritele aveau ai fi recunoscute, iar aşteptările confirmate. La
25 de ani se descurcase asemeni unor doctori cu experienţă. Mânat de dorinţa
afirmării, ataşamentul pentru activitatea pe care-o făcea dar mai ales de necazurile
oamenilor îşi duce la bun sfârşit misiunea. Vestea despre ceea ce făcuse ajungea
până la graniţele ţării, acasă la părinţi; în vremea aceea Novaciul fiind localitate de
frontieră. Tot ca student, ştim că a participat şi la Războiul din 1913, încheiat cu
pacea de la Bucureşti, în urma căruia Cadrilaterul revenea teritoriului românesc.
De acolo s-a şi întors accidentat, însă şi-a reluat studiile şi activităţile specifice
destul de repede, după revenirea-n ţară!
Începea războiul, după anii de neutralitate România hotărăşte să-şi
îndrepte armele contra Germaniei şi aliaţilor acesteia. Deşi era condusă de un
rege cu origini prusace, decizia politico-militară aleasă se dovedea peste doi ani
a fi fost cea corect aleasă.
În teribilul an din istoria românilor 1917, în vreme ce aproximativ trei
sferturi din teritoriul de atunci al ţării fusese ocupat, iar Iaşii redeveneau capitală
românească, tănărul doctor Răduţescu era departe de locurile natale, aflate sub
administraţie străină în zona Mărăşeştilor, la datorie. După ce fusese implicat
în tratarea bolnavilor în urmă epidemiilor succesive şi intense apărute, precum
cele de tifos exantematic şi mai apoi scorbut-ul, după tratarea soldaţilor răniţi în
luptele de la Porumbacu i se încredinţează două regimente ale armatei române,
unde se ocupă personal de tratarea şi evacuarea răniţilor din linia frontului de
la Mărăşeşti. După terminarea războiului, este încadrat ca medic la Spitalul
Militar din Bucureşti, pentru ca peste câţiva ani lucraţi aici să fie selecţionat
pentru a participa la o specializare medicală în capitala Franţei. Îniţial aceasta
trebuia să dureze până la un an şi jumătate, însă datorită implicării în activitatea
din Paris şi a insistenţelor medicilor francezi, stadiul de practică s-a prelungit
succesiv depăşind trei ani de zile. Acolo, în Clinica de chirurgie şi ortopedie
2 Memoriu biografic însemnări ale G-ral Maior Dr. Răduţescu Virgiliu
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coordonată de profesorul Duval, căruia-i va rămâne apropiat şi recunoscător toată
viaţa îşi perfecţionează cunoştinţele teoretice şi practice. Lucrează alături de
zeci de specialişti francezi la Spitalul Vaugirard3 şi pe lângă activitatea medicală
propriu-zisă începe şi activitatea de cercetare în domeniul ortopediei, participând
la conferinţe şi efectuând studii şi experimente, aspecte asupra cărora voi reveni
cu aprecierile.

Virgil Răduţescu – în jurul vârstei de 45 de ani
Cu un an înainte de reîntoarcerea în România, statul nostru îl desemnează
ca şi coraportor al delegaţiei României la cel de-al III-lea Congres internaţional
de medicină şi farmacie militară Paris-1925, raportul ştiinţific fiind întocmit prin
colaborarea dintre medicii francezi şi români. Revenit în ţară-şi reia activitatea
medicală la Spitalul Militar din capitală. Aici iniţiază înfiinţarea unui Serviciu de
3 Ibidem
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chirurgie-ortopedie militară, o astfel de secţie neexistând în România. Depune-n
acest sens dosarul cu nr.24023/1927 la Ministerul Războiului şi în ciuda avizelor
şi a aprobării documentaţiei, serviciul respectiv nu se poate înfiinţa. Cinci ani mai
târziu, doctorul Răduţescu adoptă o nouă strategie în acest sens şi după întocmirea
întregii documentaţii se înfăţăşează, la 12 mai, atunci când prinde momentul
oportun, personal ministrului de război, căruia-i explică nu doar consistenţa, ci
şi însemnătatea unei secţii sanitare de chirurgie ortopedică. Prin D.M. nr.600
din 25 mai 1932, în cadrul Spitalului Militar din Bucureşti se înfiinţa Serviciul
Chirurgie-ortopedică, funcţionând ca prim serviciu specializat în acest domeniu
al armatei române. Primul şef al serviciului nou înfiinţat era numit, doctorul
Răduţescu din Novaci. În paralel, acesta obţine şi calificarea de medic balneolog
definitiv, ocupându-se în anii următori de efectele apelor lacurilor de la malul
mării, precum şi activitate didactică fiind pentru câţiva ani şi cadru didactic, atât
la Şcoala de aplicaţiuni sanitare pentru medici, cât şi în cadrul Societăţii naţionale
„Crucea Roşie”.4

26 Februarie 1926 L hopital de Vaugirard. Dr. Răduţescu se află pe al II-lea
rând de jos, fiind al IV-lea medic de la stânga la dreapta
Vreme de patru ani doctorul Răduţescu este detaşat ca Medic de
Comandament, coordonând activitatea medicală la o divizie militară foarte
numeroasă de lângă Bucureşti. Descoperă aici ceva ce-l îngrijorează imens. Ştia
4 Ibidem
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de afecţiunile paludice ale celor ce trăiau ori satisfăceau diverse stagii: soldaţi,
gradaţi, familiile lor, personalul angajat sau localnicii din jur. Gravă era şi extincţia
boli, militarii după ce se reîntorceau acasă, răspândeau afecţiunea în vetrele satelor
natale. Porneşte o muncă ambiţioasă, iar cu ajutorul doctorilor din subordine,
an de an numărul îmbolnăvirilor scade considerabil, iar către 1937, statisticile
indicau faptul că boala era doar rar diagnosticată. Reîntors la Spitalul Militar,
îşi va desfăşura activitatea în Pavilionul nou construit, iar cum dr. Răduţescu era
şi reprezentantul sanitarilor militari în consiliul Casei de Economii a Ofiţerilor
din România, obţinând de la aceasta finanţare, pentru înfiinţarea în pavilionul
nominalizat a unui serviciu de consultaţii şi tratamente deschis militarilor şi
familiilor acestora cu mai multe specializări (chirurgie, ortopedie, interne, o.r.l,
radiologie, etc)5, devenind foarte popular în rândul corpului ofiţeresc şi al armatei
în general.
Următorii ani au fost de asemenea de intensă preocupare în dezvoltarea
medicinei militare şi nu numai, aşa cum von constata. În anul 1938, dr. Virgil
Răduţescu devine medicul şef al Marinei militare. Specializările sale în domeniul
chirurgiei, al ortopediei şi al balneorologiei, precum şi rezultatele obţinute
îl recomandau pentru această funcţie. Un an mai târziu trece de la medicina
marină la cea aeronautică. Este numit Director general şi urmează să coordoneze
activitatea Direcţiei sanitare din cadrul Ministerului aerului şi marinei. Din
această funcţie începe lupta pentru realizarea unui serviciu de aviaţie sanitară,
practic un precursor sub alte dimensiuni al SMURD-ului6 de astăzi. Dacă pentru
celelalte iniţiative, sefii îi mai puseseră tot felul de piedici, aşa încât durase ani
de zile, pănă la fructificarea iniţiativelor sale, acum din noua funcţie ministerială,
în colaborare excelentă cu ministrul, la 12 ianuarie 1940 înregistra documentaţia
necesară înfiinţării Aviaţiei Sanitare române, cu atribuţii de intervenţie rapidă
şi în zone greu accesibile pentru tratarea de urgenţă, ridicarea şi transportatea
bolnavilor ori a accidentaţilor, către centre medicale specializate. Nu durează
nici două săptămâni, iar conducerea ministerului decide înfiinţarea serviciului
care va avea ca obiect de activitate transportul aerian sanitar al oamenilor răniţi
ori bolnavi foarte grav. La puţine zile, primele avioane sanitare româneşti se
5 ibidem
6 Extras din documentaţia depusă la 12 ianuarie pentru înfiinţarea Aviaţiei sanitare
„Formaţiunile de Aviaţie Sanitară depind din punct de vedere al conducerei şi technic sanitar,
direct de Direcţia sanitară a M.A.M., fiind ataşate administrativ pe lângă Aviaţia Comercială.
– Aceste formaţiuni se organizează în Escadrile Sanitare, de 10-15 avioane, după necesităţi. –
Escadrilele se repartizează Centrelor de Aviaţie Sanitară. – Centrele de Aviaţie Sanitară vor fi
în număr de 3 şi anume: la Bucureşti, Cluj şi Iaşi, adică în Centrele Universitare unde se află
cele mai renumite Clinici Medico-Chirurgicale, Spitale şi Sanatorii (Studiu Relativ la înfiinţarea
Aviaţiei Sanitare înreg cu nr.2044/12.01.1940, Secţiunea a II-a Organizarea)”; Extras din
Decizia Ministrului de înfiinţare a Aviaţiei Sanitare „Se înfiinţează pe data de 15 ianuarie 1940,
Aviaţia Sanitară care va funcţiona în compunerea Direcţiei Sanitare din Ministerul Aerului şi
Marinei (Decizia nr.708/23.01.1940, art.1)”.
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înălţau de pe Aeroportul Băneasa.7 Personal îmi permit să-l numesc pe doctorul
Răduţescu drept părintele aviaţiei sanitare din România. El a fost iniţiatorul şi
totodată cel ce s-a ocupat de întocmirea documentaţiei şi a făcut tot posibilul
pentru concretizarea iniţiativei sale. Repet, este vorba de o părere personală, pe
care o asum şi o susţin!
Medicul V. Răduţescu, după ce pune pe picioare, mai exact deschide
orizontul ridicării spre cer a avioanelor militare sanitare, îşi îndreaptă atenţia către
asistenţa sanitară de pe întinsul apei. Aviaţia era încă un domeniu în continuă
expansiune, nu trecuse nici măcar o jumătate de veac, de la ridicarea-n văzduh a
primului aparat de zbor autentic, pe când sub aspect naval, oamenii navigau de
mii de ani.
Dr. Răduţescu ia iniţiativa înfiinţării aşa-ziselor Spitale plutitoare şi
se ocupă personal de reamenajarea şi dotarea navelor: Principele Mircea şi
Principele Carol cu săli de operaţie, aparatură chirurgicală, paturi, personal
specializat şi toate câte erau necesare funcţionării unei unităţi spitaliceşti, pe
întinsul apelor. Din presa vremii, aflat la vârsta senectuţii, acolo la Novaci în
căsuţa părinţilor, medicul gorjean nota o însemnare a ziarelor vremurilor anilor
*40 „Colonelul(ul) Răduţescu Virgil, medic şef al Marinei, cu energie de fier,
cu o competenţă medicală neegalată, şi cu un spirit organizatoric desăvârşit, a
amenajat navele spital, încât să corespundă celor mai moderne cerinţe”8. Omul
acesta-şi punea amprenta decisiv asupra primelor spitale mobile din România.
Era iniţiatorul, promotorul şi practic supravehetorul primelor spitale aeriene şi
marine din România. Faptul că era născut în Gorjul nostru constituie un motiv de
mândrie şi apreciere şi totodată un model pentru lumea medicală de aici.
Cel de-al doilea război mondial a necesitat aportul doctorului Răduţescu
pe liniile frontului. În 1942 este alături de Armata de uscat, iar peste puţin timp
medic general al serviciului medical al Armatei a IV-a română. În plin război
decide şi acţionează pentru înfiinţarea unor spitale de campanie, dându-şi seama
de eficienţa sporită în tratarea răniţilor acestor unităţi, dacă se intervenea pe cât
de repede posibil. Realizează aceste unităţi la Astaban în Crimeea şi la Marfovka
în Peninsula Cherci în mai 1942 sau doi ani mai târziu la Bacău. Tot în 1944,
Doctorul Virgil Răduţescu, originar din Novacii – Gorjului, în vârstă de 56
de ani, după ce trecuse prin toate gradele militare, îl obţine pe cel de General
al Armatei Române.9 Era primul General, care se născuse şi învăţase în anii
copilăriei la Novaci. Era un fiu al localităţii şi totodată al Gorjului, demn de
respectul contemporanilor şi al urmaşilor.
Pe tărâmul activităţii ştiinţifice Dr. Virgil Răduţescu a publicat mai multe
7 Memoriu biografic însemnări ale G-ral Maior Dr. Răduţescu Virgiliu
8 Verbiceanu Marius (corespondent de război) – Marea noastră. Revista Ligii navale române,
septembrie-octombrie 1941, nr.9-10, p.194, art. Marina noastră în răsboiul Reîntregirii
9 Memoriu biografic însemnări ale G-ral Maior Dr. Răduţescu Virgiliu
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studii precum: „La reduction des fractures sous l*ecran radioscopique (200
pg., 125 fig., edit.Mason Paris, 1928). Radiodiagnosticul leziunilor corpului,
în colab. cu profesorul G. Severeanu (92 pg., 72fig., Bucureşti 1915). Kistul
hidatic pulmonar, în colab. cu dr. St. G. Popescu (72pg., 32 fig., Bucureşti, 1930).
Tratamentul raţional al fracturilor tibio-tarsiene („Cilinica” Revistă medicală,
1928). Tratamentul facturii Monteggia („România medicală”, 1930). Maladia
lui Schlatter-Osgood („Revista de hidrologie medicală şi climatologie”, 1931).
Factorii naturali care determină virtuţile terapeutice ale staţiunii balneo-climaterice
Tekirghiol-Movilă („Revista de hidrologie medicală şi climatologie”, 1928). Fals
urimar, retenţie de urină cu spasm uretral (din „Activitatea medico chirurgicală”
a Spitalului Corp I Armată, 1920). Hernie voluminoasă, inguino-scrotală dreaptă
cecală şi apendicită herniară (din „Activitatea medico chirurgicală” a Spitalului
Corp I Armată, 1930).10 Conform aceloraşi însemnări Generalul Dr. Răduţescu a
participat şi la două Congrese pe linie medicală, astfel la Iaşi în 1954 a prezentat
un studiu intitulat Aparatele provizorii de contenţia fracturilor pentru transportul
răniţilor, în timp de război, de la locul de rănire până la formaţiunile sanitare şi
tratament, iar la al III-lea Congres internaţional de medicină militară de la paris
din 1925, aşa cum deja am precizat fusese coraportor din partea ţării noastre. Unele
dintre lucrările sale au fost traduse în câteva limbi şi au fost utilizate ca material
didactic sau aplicativ în alte centre medicale ale lumii. Altele au constituit punct
de plecare în diverse cercetări sau dezbateri. A participat la diverse perfecţionări
şi studii în peste 10 centre medicale, majoritatea din Franţa dar şi la noi în ţară,
iar pe parcursul activităţii sale a cumulat în timp peste 15 funcţii în domeniul
medical şi administrativ militar ori conex acestuia.
Atunci când cel ce-i fusese practic coordonator al activităţii de perfecţionare
din Franţa şi care se implicase personal în prelungirea duratei stagiului românului
la clinicile din capitala Hexagonului, Dr. Pierre Duval venise la Bucureşti într-o
vizită pe tărâm medical, dr. Răduţescu îl însoţise în toate destinaţiile de la spitalele
bucureştene. Iată ce scris-a presa vremii la una dintre vizitele de lucru „La clinica
ginecologică de sub conducerea d-lui prof. Daniel, dela Spitalul Coţlea, a avut
loc astăzi dimineaţă o demonstraţie operatorie făcută de marele chirurg francez
dr. Pierre Duval... Erau de faţă următorii profesori şi doctori practicieni: Daniel,
şeful clinicei, Hortolomei, Bacaloglu, Traian Nasta, col Drăguţescu (corect
Răduţescu),... Tache Frumuşanu, Petulian,..”11
În timpul celui de-al doilea război mondial, în două rânduri de la Berlin au
sosit diplomele de felicitare, sub semnătura directă a Fuhrer-ului, a dr. Răduţescu
din Novaci, pentru activitatea depusă pe linie medicală. În fond munca unui doctor
este una pur umană. Iar Generalul Răduţescu toată viaţa a făcut ce a învăţat i-a
10 Lucrăti pe teren ştiinţific, însemnări de G-ral Maior Dr. Răduţescu Virgiliu
11 Adevărul din 29 aprilie 1936, art. Celebrul chirurg francez Pieere Duval a operat azi
dimineaţă la spitalul Colţea
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tratat pe oameni şi a salvat vieţi. A făcut în mod direct şi-n repetate rânduri, mai
ales pe front, atât în primul cât şi în cel mai din urmă război al omenirii, direct pe
front, acolo şi atunci când intervenţia medicului era salutară şi putea echivala cu
viaţa sau moartea rănitului, cu infirmitatea sau sănătatea. A primit de asemenea
înscrisuri de felicitare şi mulţumire pentru ceea ce făcuse în medicina românească
de la ultimii trei suverani ai României: Regii Ferdinand, Carol al II-lea şi Mihai.
Generalul dr. Virgil Răduţescu s-a stins din viaţă la Novaci, în toamna anului
1980. A fost înmormântat în Cimitirul de lângă Biserica din centrul localităţii, iar
la câteva decenii după moartea sa, în urma iniţiativei ing. Gheorghe Cuţuliga,
administraţia locală i-a acordat titlul de cetăţean de onoare postmortem.
Activitatea sa, mult mai extinsă decât a fost expusă în aceste rânduri,
acţiunile energice de intervenţie rapidă pe câmpul de luptă, specializarea şi
reprezentarea ţării în capitala Franţei şi iniţiativele creării Aviaţiei sanitare şi a
Spitalelor plutitoare ne obligă, pe noi ceilalţi gorjeni să facem câte ceva, aşa încât
lumea medicală şi nu numai să nu-l lase uitării!
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Marin Gh. Cârlugea din Cordeşti –
participant la campania din Ungaria din vara anului 1919
Dumitru-Valentin Pătraşcu
Abstract
The study is based on Marin Gh. Cârlugea’s unpublished documents (his
own war diary, photographs, facsimiles of his papers). He was a soldier of the
World War I, from Cordeşti, a village in the Gorj County.
Keywords: World War I, Hungary, General Gheorghe Rasoviceanu, Cordeşti,
Gorj.
Marin Gh. Cârlugea s-a născut la 14 ianuarie 1897 în familia Gheorghe şi
Elisabeta Cârlugea din comuna Cordeşti, judeţul Gorj.
În momentul decretării mobilizării armatei române, în vara anului 1916,
„domnul Cârlugea Marin, cântăreţ în serviciul parohiei Băceşti, judeţul Gorj“1,
având gradul de soldat, a fost repartizat în cadrul Regimentului Nr. 58 Infanterie
Gorj. În aceste condiţii, avea să participe la campania anului 1916 şi la retragerea
trupelor române din toamna anului 1916 spre Bucureşti, şi, ulterior, după ocuparea
capitalei de trupele Puterilor Centrale, la 6 decembrie 1916, la retragerea armatei
române în Moldova.
Astfel, într-un document datat 16 septembrie 1917, se certifica faptul
că soldatul Marin Gh. Cârlugea făcuse parte din Regimentul Nr. 58 Infanterie,
fiindu-i plătită o soldă lunară în sumă de 17,75 lei, „jumătate din această sumă,
adică lei 8,90“2, fiind vărsată în conturile Ministerului de Război, restul sumei
fiind plătită familiei sale.
La mobilizarea armatei române din 10 noiembrie 1918, Marin Gh.
Cârlugea a fost încorporat în Compania a 3-a de Mitraliere a Batalionului III
din cadrul Regimentului Nr. 9 Vânători de Munte, unitate alături de care avea
să participe la campania din Ungaria din iulie-noiembrie 1919, sub comanda
generalului gorjean Gheorghe Rasoviceanu.
Din această perioadă datează două carnete de însemnări ale soldatului
Marin Gh. Cârlugea, unul dintre acestea cuprinzând cântece de cătănie şi poezii
scrise de către acesta, iar cel de-al doilea cuprinzând date relative la situaţia sa şi
a companiei din care făcea parte în intervalul 23 august – 16 noiembrie 1919.
1 Conform certificatului eliberat pe numele lui Marin Gh. Cârlugea. Faximilul certificatului este
anexat studiului de faţă.
2 Ibidem. Vezi faximilul de la fig. 2.
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Cel de-al doilea carnet de însemnări cuprinde numele camarazilor săi
din cadrul Secţiei I-a a Compaiei a 3-a Mitraliere din cadrul Batalionului III
Vânători de Munte. Efectivul Secţiei I Mitraliere era format din: Dediu Petre,
Ivan Gheorghe, Peranivski, Ilie Coardă (originar din satul Cordeşti, comuna
Cordeşti, judeţul Gorj), Vasile Popa, Virgil Pănescu, Niculae Buşe, Ilie Panait,
Vasile Dumitru, Niculae Advochiţii, Niculae Jianu, Constantin Curea, Gheorghe
Iorga, Marin Gh. Cârlugea, Marin Gheorghe, Vasile Bălu, Mihai Deaconu,
Alexandru Jlărămici, Ioan Ungureanu, Ioan Iancu, Ioan Znop, Filip Cădere, Petre
Păduraru, Gheorghe Vasilache, Ioan Dobriţa, Mihai Budău, Dumitru Lupuşor,
Ioan Mihăilescu şi Petre Mândruţ3.
Primele însemnări sunt datate 23 august 1919, dată la care unitatea lui
Marin Gh. Cârlugea se afla în oraşul Miszcolcz din Ungaria, acesta menţionând
că tocmai revenise la unitate după o permisie în care îşi vizitase familia din satul
natal. La aceeaşi dată, Marin Gh. Cârlugea menţiona că „în urma mea sosi şi
Coardă [Ilie Coardă, n.n.] de pe acasă“4.
La data de 30 august 1919 Marin Gh. Cârlugea consemna participarea sa,
în calitate de cântăreţ, la ceremonia de înmormântare a unui camarad, soldatul
Mărgineanu Ion, din Compania I-a a Batalionului III Vânători de Munte, ceremonia
desfăşurându-se la Miszcolcz (Ungaria) iar serviciul religios fiind oficiat de către
„un preot greco-catolic ce nu ştia să vorbească româneşte“.
Participarea lui Marin Gh. Cârlugea la ceremonia de înmormântare a
soldatului Mărgineanu Ion a avut loc ca urmare a ordinului primit din partea
locotenentului Tenescu Constantin, comandantul Companiei a 3-a Mitraliere din
cadrul Batalionului III Vânători de Munte.
Ca urmare a participării sale la campania din Ungaria din 1919, Marin
Gh. Cârlugea avea să fie avansat la gradul de caporal. La finele campaniei din
Ungaria, unitatea din cadrul căreia făcea parte Marin Gh. Cârlugea s-a retras din
Miszcolcz spre Bistriţa, „unde ne-am restabilit pentru mai mult timp“5. În aceste
condiţii, la
16 noiembrie 1919 Marin Gh. Cârlugea a fost avansat la
gradul de caporal, iar a doua zi „m-a citit ca să mă duc acasă“6 în permisie.
Intervenţia armatei române împotriva guvernului comunist de la Budapesta
condus de către Bela Kun era determinată faptul că, încă „de la sfârşitul anului
1918, (…) operaţiunile paramilitare şi teroriste maghiare împotriva autorităţilor
române şi a populaţiei din Transilvania au căpătat o dezvoltare similară cu
operaţiunile bolşevice din Basarabia“7. Astfel, „în judeţul Arad, de exemplu,
3 Vezi Anexa 1.
4 Conform însemnărilor olografe ale lui Marin Gh. Cârlugea din perioada participării sale la
campania din Ungaria.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Larry L. Watts, Fereşte-mă, Doamne, de prieteni…, Editura RAO, Bucureşti, 2011, p. 78.
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s-au raportat 301 de assassinate între noiembrie 1918 şi februarie 1919. 300 de
victime au fost români şi un singur ungur. Iar victima maghiară a fost împuşcată
de gărzile ungare“8. În acest context, „observatorii francezi şi britanici descriau
virulenta campanie de propagandă antiromânească a Budapestei şi instigările
la atrocităţi destinate să <<aducă anarhia în teritoriile ocupate de români>>
şi să provoace represiuni care <<ar submina unirea>> şi <<ar discredita
administraţia românească>>“9.
Aceiaşi observatori străini din Transilvania semnalau „apariţia bruscă
a unor diverse <<fronturi>> aşa-zise româneşti (…) cum erau (…) Muncitorii
Comunişti Români din Budapesta, Facţiunea Internaţionalei Socialiste Române
din Ungaria, Federaţia Comunistă Română din Austria, Ungaria, Transilvania
şi Banat şi Grupul Comunist Român din Ungaria şi Transilvania“10.
În acest context, Statul Major General al Armatei Române raporta
guvernului român, la sfârşitul lunii ianuarie 1919, că „se ajunsese la un asemenea
nivel al cooperării militare ungare cu agenţii comunişti din Transilvania, încât
<<toate gărzile maghiare aderaseră la această mişcare>>“11.
Ulterior, la 12 martie 1919, observatorii francezi din Transilvania raportau
la Paris faptul că era „cert că guvernul maghiar foloseşte toate mijloacele,
inclusiv bolşevismul, pentru a separa populaţia transilvăneană, (…) de cauza
românească“12.
Bela Kun, conducătorul Partidului Comunist din Ungaria a anunţat,
la mijlocul lunii martie 1919, că „scopul forţelor Armatei Roşii din Rusia şi
Ucraina, care intrau în Galiţia, era să ajungă la graniţa Ungariei, în timp ce,
un memorandum trimis la mijlocul lui martie de un membru marcant al Statului
Major General Regal şi Imperial Ungar lăuda patriotismul Rusiei Sovietice în
lupta împotriva <<imperialismului rapace al Antantei>>“13. În consecinţă,
„adoptarea pretenţiilor teritoriale ale elitei aristocrate ca punct principal în
program i-a permis lui Bela Kun să construiască o Armată Roşie condusă, în
principal, de foşti ofiţeri ai Armatei Regale şi Imperiale a Ungariei“14.
Imediat după preluarea puterii în Ungaria, Bela Kun „i-a explicat lui Lenin,
(…) că, în Budapesta, <<cauza dictaturii proletariatului>> era împiedicarea
<<hoţilor imperialişti din Antantă>> să <<împartă Ungaria în bucăţi>> şi
să <<pună în mâna oligarhiei române materiile prime, industria, agricultura şi
8 Ibidem.
9 Ibidem, p. 79.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ibidem, p. 80.
14 Ibidem, p. 81.
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teritoriul>>“15.
Concomitent, Cristian Rakovski sosea la Budapesta pentru a-i prezenta
lui Bela Kun planul conform căruia „Armata I Roşie Uncraineană urma să atace
şi să traverseze Bucovina pentru a se uni cu forţele maghiare, între timp o forţă
combinată de sovietici şi de voluntari internaţionali urmând să alunge trupele
româneşti din Basarabia“16.
În acest context, în primele zile ale lunii aprilie 1919, observatorii
francezi din Transilvania raportau la Paris că „România era ameninţată de un
posibil atac ungaro-rus, la care s-ar fi putut alătura chiar şi Bulgaria, care dorea
Dobrogea“17.
La mijlocul lunii aprilie 1919 comandantul Armatei Roşii Ucrainene,
Vladimir Aleksandrovici Antonov-Oseienov ordona concentrarea tuturor
unităţilor în vederea atacului împotriva trupelor române din Basarabia şi Bucovina,
cu scopul de a „stabili contactul cu Ungaria sovietică“18. Aflând de existenţa
acestor planuri, comandanţii armatei române au solicitat Aliaţilor „rezolvarea
chestiunii ungare“, pentru a preveni o ofensivă ungaro-sovietică împotriva
României. Ulterior, trupele sovietice din Ucraina au declanşat atacuri de zi şi
raiduri peste Nistru, în timp ce, în Transilvania, „atât forţele regale române, cât
şi cele ale Ungariei sovietice pregăteau ofensive“19.
Armata Roşie ungară a declanşat ofensiva împotriva armatei române la 15
aprilie 1919, însă trupele ungare au fost respinse spre vest, fiind împinse dincolo
de Tisa, de armata română.
Pentru a-i sprijini pe comuniştii unguri, Armata Roşie ucraineană
a declanşat o ofensivă împotriva trupelor române pe Nistru, după ce Cristian
Rakovski, conducătorul Ucrainei sovietice, şi comisarul sovietic pentru Relaţii
Externe, Gheorghi Vasilievici Cicerin, au dat României un ultimatum prin care
solicitau returnarea Basarabiei şi a Bucovinei20. Concomitent, armata bulgară
a masat trupe în vederea unui atac împotriva trupelor române, având ca scop
ocuparea Dobrogei. În aceste condiţii, Statul Major al Armatei Române a dislocat
trei divizii de pe râul Tisa în Basarabia şi a anulat ordinul de înaintare spre
Budapesta21.
Acest fapt a permis Armatei Roşii ungare să atace Cehoslovacia şi Polonia
prin Slovacia şi Rutenia, la mijlocul lunii mai 1919, cu scopul de a crea un coridor
terestru prin care să se facă joncţiunea cu trupele sovietice din Ucraina. Însă,
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem, p. 82.
18 Ibidem, pp. 183-184.
19 Ibidem.
20 Ibidem, p. 184.
21 Ibidem.
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„după încheierea unor acorduri separate cu Polonia şi Cehoslovacia, forţele
româneşti au ocupat coridorul galiţian şi Rutenia“22, împiedicând joncţiunea
trupelor ungare cu cele sovietice din Ucraina. Astfel, „la mijlocul lui iulie 1919,
contramăsurile româneşti (şi cooperarea militară româno-poloneză) înlăturau
pericolul unei străpungeri maghiare din vest sau a uneia ruso-ucrainene din
est“23.
În ciuda acestui fapt, Bela Kun „şi-a continuat pregătirile şi, la 21 iulie,
a dislocat şase divizii de-a lungul Tisei“24 cu scopul de a ataca cele două divizii
româneşti rămase pe poziţii. În acest context, la 20 iulie 1919, Criastian Rakovski
a dat un ultimatum de 48 de ore României, solicitând evacuarea Basarabiei, însă
revolta planificată de sovietici în Basarabia a eşuat ca urmare a arestării agenţilor
sovietici infiltraţi pe teritoriul României de către Siguranţă25, serviciul secret
român.
Trupele sovietice ungare ale lui Bela Kun au avansat în primele trei zile
ale ofensivei declanşate pe Tisa la 21 iulie 1919 ca urmare a retragerilor tactice
ale trupelor române, însă, contraatacul românesc a condus la strivirea Armatei
Roşii a lui Bela Kun, la înlăturarea acestuia de la conducerea Ungariei, şi la
ocuparea Budapestei de armata română în august 1919.
La 30 decembrie 1919 Marin Gh. Cârlugea se afla la Bistriţa, oraşul unde
era staţionat Batalionul III Vânători de Munte din care făcea parte compania a
3 – a Mitraliere.
Revenit în satul natal la începutul anului 1920, Marin Gh. Cârlugea s-a
căsătorit la 20 februarie 1922 cu Elena Petrescu, născută la 29 ianuarie 1907 în
satul Cordeşti. Odată revenit în sat, Marin Gh. Cârlugea avea să-şi reia slujba de
cântăreţ la biserica din satul Băceşti, comuna Cordeşti, îngrijijnd, totodată, de
gospodăria familiei şi crescându-şi şi educându-şi unicul fiu, Dumitru Cârlugea,
devenit inginer agronom. Acesta, nefiind căsătorit şi neavând copii, avea să
lase moştenire întrega avere doamnei Soceanu Ioana, în posesia căreia se află
documentele citate, precum şi fotografiile anexate acestui studiu şi care ni le-a
oferit cu amabilitate prin intermediul doamnei profesoare Motorga din comuna
Stejari.
Încheierea celui de-al doilea război mondial şi colectivizarea agriculturii,
iniţiată de către noile autorităţi comuniste, aveau să-l afecteze în mod direct şi pe
veteranul primului război mondial Marin Gh. Cârlugea. Astfel, într-un document
al Comitetului Provizoriu al comunei Cordeşti din data de 24 octombrie 1949,
Marin Gh. Cârlugea este catalogat ca având „origine socială de ţăran mijlocaş“26.
22 Ibidem, p. 85.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Document aflat în posesia doamnei Soceanu Ioana din comuna Stejari, judeţul Gorj, care
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În consecinţă, într-un proces-verbal încheiat la data de 3 august 1953 de Comisia
de Îndrumare şi Control din cadrul Sfatului Popular al comunei Cordeşti, raionul
Amaradia, comisie formată din „tovarăşa secretară Bogdan Elena, tovarăşul
agent agricol Marin I. Zugravu, tovarăşul deputat Ilie Furmă şi tovarăşul referent
Emil Stăiculescu“ se menţionaeză faptul că „am procedat la măsurătoarea făcută
la tovarăşul Marin Gh. Cârlugea“.
Ca urmare a acestei măsurători, comisia menţionată a constatat că „s-a
găsit teren arabil 4,81 ha între care se include şi via şi pomii iar în registrul
agricol a fost trecut cu o suprafaţă de 4,70 ha plus un ha de păşuni“. În consecinţă,
la 12 septembrie 1953 Sfatul popular al comunei Cordeşti îl înştiinţa pe Marin
Gh. Cârlugea că „aţi fost încadrat în categoria de chiabur, conform hotărârii
Comitetului Executiv“. Pe de altă parte, Marin Gh. Cârlugea era obligat să achite
cote în cereale, lapte, carne de porc şi carne de vită (140 de kg în total).
În acelaşi an au mai fost declaraţi chiaburi Iancu Caragescu şi Constantin
Andrei din satul Piscoiu, comuna Piscoiu, raionul Amaradia27.
Odată cu reforma administrativă din 1968, comuna Cordeşti se desfiinţează,
satul Băceşti fiind integrat nou-createi comune Stejari, care cuprindea satele
fostelor comune Cordeşti şi Piscoiu, respectiv: Băceşti, Baloşani, Dealul Leului,
Popeşti şi Piscoiu28.
Primul primar al comunei Stejari a fost Ionel Stanciu, secretar al comunei
fiind numit Pătru Munteanu din satul Rădineşti, cel care i-a relatat autorului că, în
calitate de secretar al noii comune a decis ca denumirea acesteia să fie „Stejari“,
ca urmare a faptului că pe teritoriul comunei există mai mulţi stejari seculari.
Ca urmare a politicii de colectivizare forţată a agriculturii, atât în satele
comunei Piscoiu, cât şi în satele comunei Cordeşti, s-au înfiinţat întovărăşiri
agricole prin confiscarea terenurilor marilor proprietari şi ale ţăranilor declaraţi
chiaburi.
În satul Piscoiu s-a înfiinţat în anul 1960 Întovărăşirea Agricolă „Tudor
Vladimirescu“, ce deţinea terenuri în perimetrele Creţu şi Plosca. Aceasta grupa,
în momentul înfiinţării, un număr de 24 de familii de ţărani săraci şi 10 familii de
ţărani mijlocaşi, care aveau la dispoziţie 28 de hectare de teren, 25 de atelaje şi
109 braţe de muncă29.
În satul Popeşti s-a înfiinţat Întovărăşirea Agricolă „30 Decembrie“, la
data de 6 decembrie 1967 aceasta grupând 19 familii din cele 54 de familii din
a avut amabilitatea de a ne permite să-l consultăm. Îi mulţumim pe această cale atât domniei
sale, cât şi familiei Motorga din comuna Stejari, care ne-a semnalat existenţa acestor documente
inedite.
27 Gheorghe Sinescu, Şi noi, Piscoienii…Monografia etnografică-folclorică a satului Piscoiu,
comuna Stejari, judeţul Gorj, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2013, p. 27.
28 Ibidem, p. 26.
29 Ibidem, p. 50.
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sat30.
În consecinţă, după ce a luat parte la primul război mondial, luptând pe
frontul din nordul Olteniei, în toamna anului 1916, participând la retragerea
trupelor române în Moldova, precum şi la eroicele lupte desfăşurate aici în vara
anului 1917 pentru stoparea înaintării armatelor Puterilor Centrale, precum şi
la campania din Ungaria din vara anului 1919, aducându-şi astfel contribuţia la
constituirea României Mari, după ce şi-a constituit o familie şi o gopodărie în
satul natal, acolo unde era cântăreţ la biserica satului, Marin Gh. Cârlugea avea să
înfrunte atât lipsurile celui de-al doilea război mondial, cât şi măsurile represive
luate de către noile autorităţi comuniste, impuse după lovitura de stat de la 23
august 1944, autorităţi ce l-au plasat, în anul 1953, în categoria chiaburilor, şi
l-au deposedat de terenurile agricole pe care le deţinea în comuna Cordeşti.

30 Ibidem.
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ANEXE
ANEXA 1
Efectivul Secţiei I Mitraliere din care făcea parte Cârlugea Gh. Marin
din comuna Cordeşti, judeţul Gorj.
Secţia I Mitraliere
1. Dediu Petre
2. Ivan Gheorghe
3. Peranivski
4. Coardă Ilie
5. Popa Vasile
6. Popa Anton
7. Pănescu Virgil
8. Buşe Niculae
9. Panait Ilie
10. Dumitru Vasile
11. Advichiţii Niculae
12. Jianu Niculae
13. Curea Constantin
14. Iorga Gheorghe
15. Cârlugea Gh. Marin
16. Gheorghe Marin
17. Bălu Vasile
18. Deaconu Mihai
19. Jlămărici Alexandru
20. Ungureanu Ioan
21. Iancu Ioan
22. Znop Ioan
23. Cădere Filip
24. Păduraru Petre
25. Vasilache Gheorghe
26. Dobriţa Ioan
27. Budău Mihai
28. Lupuşor Dumitru
29. Mihăilescu Ioan
30. Mândruţ Petre
Conform însemnărilor din carnetul de front al lui Marin Gh. Cârlugea din comuna Cordeşti,
judeţul Gorj, participant cu Regimentul Nr. 9 Vânători de Munte la campania din Ungaria din
vara anului 1919.
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Fig. 1 Document eliberat de CERCUL DE RECRUTARE GORJ pe numele veteranului de
război
Marin Cârlugea din Batalionul III Vânători de Munte.
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Fig. 2 Certificat privind plata soldei lui Marin Cârlugea din Regimentul Nr. 58 Gorj
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Fig. 3 Marin Gârlugea, în vârstă de 60 de ani, în curtea casei sale din comuna Cordeşti.
28 septembrie 1957.

Fig. 4 Însemnare de pe verso-ul fotografiei realizate la 28 septembrie 1957 în curtea casei
veteranului primului război mondial Marin Gh. Cârlugea din comuna Cordeşti.
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Gheorghe Negreanu (1912 - 2011)
Daniela Liliana Pătraşcu, Dumitru-Valentin Pătraşcu
Abstract
The aim of this study is to provide to the youth, as those interest in the
matter, the destiny of a young man, who was born in the spring of 1912 and had
to stand the gaff of the campaigns of World War II, not only on the Eastern Front
– there he participated to the battles concerning the liberation of Bessarabia, and
he advanced with his unit in Crimea, where he was taken prisoner by the Soviet
troops -, but also on the Western Front, where, after he had become a volunteer
in “Horia, Cloşca and Crişan” Division and the Romanian-United Nations
Armistice had come into force, he fought beginning with November 1944.
Keywords: Târgu-Jiu, war, armistice, volunteer, the United Nations.
Studiul de faţă îşi propune să aducă în faţa tinerei generaţii, precum şi
a tuturor celor interesaţi, destinul unui tânăr născut în primăvara anului 1912
la Târgu-Jiu, care avea să cunoască rigorile campaniilor celui de-al doilea
război mondial, atât pe frontul de Est, acolo unde avea să participe la luptele
pentru eliberarea Basarabiei, avansând până în Crimeea cu unitatea sa, fiind luat
prizonier de trupele sovietice şi, în cele din urmă, după semnarea armistiţiului
dintre România şi Naţiunile Unite, înrolându-se voluntar în Divizia „Horia,
Cloşca şi Crişan“ şi participând, începând din noiembrie 1944, la campania de
pe frontul de Vest.
Gheorghe Negreanu s-a născut în oraşul Târgu-Jiu la data de 1 aprilie
1912 în familia Gheorghe şi Maria Negreanu. A absolvit 4 clase primare şi 3 clase
de şcoală profesională, devenind muncitor necalificat, fapt menţionat în livretul
militar eliberat pe numele său în momentul recrutării, la data de 12 martie 1934.
În perioada 1934-1936 a fost soldat în cadrul Centrului de Instrucţie
Aeronautică de la Bucureşti. Din această perioadă datează 3 fotografii, două
dintre ele fiind realizate pe aerodromul de la Pipera la 10 mai 1936, cu prilejul
sărbătoririi zilei naţionale a României. Una dintre fotografiile realizate cu acest
prilej are pe verso următorul text: „Amintire din clipele milităriei, stând în repaos
pe câmpul Cotrocenilor în ziua de
10 mai 1936, aşteptând a ne trece în revistă,
iar de aici, defilând prin faţa lui Vodă“. Cea de-a treia fotografie menţionată a
fost realizată la 23 august 1936 pe şoseaua Kiseleff din Bucureşti.
În aprilie 1937 Gheorghe Negreanu începe cursurile Şcolii pentru
Subofiţeri Mecanici Auto de la Bucureşti, pe care le absolvă în noiembrie 1938,
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după această dată fiind şef de garaj şi conducător auto în cadrul Regimentului Nr.
7 Artilerie.
Începând din data de 22 iunie 1941 participă la bătăliile pentru eliberarea
Basarabiei, din această perioadă datând o serie de fotografii alb-negru alături de
camarazi şi de tehnica de luptă din dotarea regimentului.
Două dintre fotografii sunt realizate în Chişinău la scurt timp de la
eliberarea oraşului de sub ocupaţia sovietică. Una dintre ele înfăţişează imaginea
unui cartier al oraşului incendiat în timpul retragerii trupelor sovietice, în timp
ce, cea de-a doua fotografie redă imaginea unor gropi comune descoperite de
către soldaţii români în apropierea Chişinăului, acestea cuprinzând, conform
însemnării lui Gheorghe Negreanu de pe verso, peste 200 de cadavre.
Ulterior, Gheorghe Negreanu participă la luptele desfăşurate de trupele
române pe teritoriul Ucrainei, ca urmare a continuării ofensivei şi trecerii Nistrului.
A activat iniţial în cadrul Regimentului Nr. 7 Artilerie, la 20 august 1943 fiind
transferat în cadrul Regimentului Nr. 8 Artilerie, având gradul de plutonier.
Un alt document fotografic îl înfăţişează pe Gheorghe Negreanu alături
de camarazii de arme în Crimeea. Fotografia este inscripţionată pe verso cu data
de
25 decembrie 1943 şi are următorul text: „Amintire neştearsă din
viaţă reprezentând prima zi de Crăciun a anului 1943 petrecută pe meleagurile
Crimeei“.
Din nefericire, la 12 mai 1944, în condiţiile în care trupele române se aflau
în retragere, Gheorghe Negreanu a fost luat prizonier de trupele sovietice. După
6 luni de prizonierat s-a înrolat voluntar în Divizia „Horia, Cloşca şi Crişan“,
unitate creată la iniţiativa Armatei Roşii pentru a sprijini acţiunile Armatei Roşii
în cadrul ofensivei împotriva Germaniei hitleriste şi a aliaţilor acesteia, în timp
ce, odată cu ocuparea României de trupele sovietice ca urmare a loviturii de stat
de la 23 august 1944 şi a înlăturării de la conducerea statului român a mareşalului
Ion Antonescu.
În aceste împrejurări, Gheorghe Negreanu a activat în cadrul Diviziei
„Horia, Cloşca şi Crişan“ începând din data de 15 noiembrie 1944 până la 15
august 1945.
Începând din februarie 1946 a fost elev al Şcolii Militare Politice de la
Breaza, în iulie 1946 fiind numit locţiitor politic al Regimentului Nr. 36 Artilerie.
Avea să activeze în această calitate până în ianuarie 1948, când a fost numit
locţiitor politic al Regimentului Nr. 31 Infanterie din cadrul Diviziei a II – a a
armatei române. A activat în această calitate până în cursul lunii ianuarie 1951,
când este numit locţiitor politic al Diviziei a II – a Infanterie.
Din mai 1951 până în octombrie 1953 a fost elev al Şcolii Militare de
Ofiţeri Tehnici Auto, după absolvirea acesteia fiind numit şef Serviciu Auto la
Şcoala Militară Politică de la Breaza.
În aprilie 1954 a fost numit şef Serviciu Auto în cadrul Regimentului Nr.
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176 din Divizia 46 Artilerie Antiaeriană, funcţie pe care a îndeplinit-o până în
ianuarie 1957. Din ianuarie 1957 până în momentul pensionării, la 25 ianuarie
1960, a fost ajutor şef Serviciu Auto în cadrul Regimentului Nr. 14 Artilerie.
La 23 ianuarie 1960 căpitanul Gheorghe Negreanu a fost decorat cu
„Meritul Militar“, clasa a 3 – a, prin decretul nr. 28 al Prezidiului Marii Adunări
Naţionale a Republicii Populare Române.
La 9 mai 1946 Gheorghe Negreanu fusese decorat cu medalia „Victoria“,
brevetul de decorare fiind semnat de către mareşalul sovietic Susaikov.
Totodată, Gheorghe Negreanu a primit medalia „Bărbăţie şi credinţă“,
clasa a
II – a, cu spade, şi cu „Crucea Serviciului Credincios“, clasa a II – a,
cu spade.
La 30 mai 1950 Gheorghe Negreanu s-a căsătorit la Târgu-Jiu cu Olga
Maftei, născută la 13 mai 1923 în localitatea Huşi, judeţul Fălciu.
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ANEXA 1
COPIE

REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ
LIVRET MILITAR Seria R.M.I. Nr. 126 840
MINISTERUL FORŢELOR ARMATE

Numele ofiţerului
Prenumele tatălui
Prenumele ofiţerului

NEGREANU
Gheorghe
Gheorghe

LIVRETUL MILITAR a fost emis de Comisariatul Militar al Raionului Tg-Jiu.
Locot. Colonel (ss) indescifrabil, la data de 04-03-1960.
DATE MILITARE
Arma tehnici auto.
Specialitatea
Gradul militar Căpitan Tehnic Auto 23-08-1959.
Trebuie să se găsească în evidenţă până la 31-12-1967.
DATE GENERALE
Data naşterii 01-04-1912 raionul Tg-Jiu regiunea Craiova.
Naţionalitatea român.
MUTAŢII ÎN TIMPUL SERVICIULUI MILITAR
12-03-1934 – 1936 soldat Centrul Instrucţie Aeronautică Bucureşti
04-1937 – 11-1938 elev Şcoala Subofiţeri Mecanici Auto Bucureşti
11-1938 – 05-1944 şef garaj şi conducător auto Regimentele 7 şi 8 Artilerie
05-1944 – 04-1945 prizonier în URSS
04-1945 – 02-1946 înrolat voluntar în Divizia „Horia, Cloşca şi Crişan“
02-1946 – 07-1946 elev Şcoala Militară Politică Breaza
07-1946 – 01-1948 locţiitor politic Regimentul 36 Artilerie
01-1948 – 01-1951 locţiitor politic Regimentul 31 Infanterie Divizia a II-a
01-1951 – 05-1951 locţiitor politic Divizia a II-a Infanterie
05-1951 – 10-1953 elev Şcoala Militară Ofiţeri Tehnici Auto
10-1953 – 04-1954 şef Serviciu Auto Şcoala Militară Politică Breaza
04-1954 – 01-1957 Divizia 46 Artilerie Antiaeriană şef Serviciu Auto Regimentul
176
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01-1957 – 25-01-1960 ajutor şef Serviciu Auto Regimentul 14 Artilerie
01-1960 trecut în rezervă conform art. 52, litera b.
Însemnări speciale
Trebuie să se găsească în evidenţă până la 31-12-1967.
Extras din livretul militar eliberat pe numele lui Gheorghe Negreanu de Comisariatul Miliatar al
Raionului Târgu-Jiu la data de 4 martie 1960.

ANEXA 2
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNITATEA MILITARĂ Nr. 02405 Piteşti
Nr. 51 792
Din 16-07-1992
ADEVERINŢĂ
Prin prezenta se adevereşte că Negreanu Gheorghe, născut în anul 1912
luna 04 ziua 01 în comuna………fiul lui Gheorghe şi al Maria, domiciliat în zona
Gării, bl. D5, sc. 1, ap. 1, et. 1, Tg-Jiu, jud. Gorj, cod 1 400, a fost identificat cu
următoarea situaţie militară:
22-06-1941 – 22-10-1941; 20-08-1943 – 12-05-1944 – pe front cu
Regimentul
8 Artilerie; Plutonier.
12-05-1944 – 15-11-1944 – prizonier URSS.
15-11-1944 – 15-08-1945 – voluntar în Divizia „Horia, Cloşca şi
Crişan“
Decorat cu:
- Medalia „Bărbăţie şi Credinţă“, clasa a 2-a, cu spade.
- „Crucea Serviciului Credincios“, clasa a 2-a, cu spade.
- Medalia „Victoria“.
Terminat.
Datele au fost extrase din Arhiva M.Ap.N.
Şeful Unităţii Militare Nr. 02405 Piteşti.
Colonel,
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Adeverinţă eliberată pe numele domnului Gheorghe Negreanu de Unitatea Militară Nr. 02405
Piteşti la
16 iulie 1992 referitoare la participarea acestuia la cel de-al doilea război mondial.

Fig. 1 Baza aeriană Pipera. Căluşarii.

Fig. 2 Personalul Bazei Aeriene Pipera. 10 mai 1936.

Fig. 3 Text autograf Gheorghe Negreanu.
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Fig. 4 Şoseaua Kiseleff – Bucureşti. 23 august 1936.

Fig. 5 Camion al armatei române avariat în urma unui bombardament aliat.

Fig. 6
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Fig. 7

Fig. 8 Cartier din Chişinău incendiat în timpul retragerii trupelor sovietice.

Fig. 9 Groapă comună de lângă Chişinău.
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Fig. 10 Trupe române în Crimeea. 25 decembrie 1943.

Fig. 11Gheorghe Negreanu şi camarazii săi alături de tehnica din dotare.
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Fig. 13 Permis de conducere pe numele lui Gheorghe Negreanu.

Fig. 14 Medalia „Victoria“ acordată
lui Gheorghe Negreanu.

Fig. 15 Gheorghe Negreanu (1912-2011)
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Viaţa şi Opera domnului Grigore Gr. Lupescu, eroul, bancherul,
industriaşul şi martirul
Ion Popescu-Brădiceni,
Introducere. O succintă paradigmă motivaţională
Am început acest articol ştiinţific – dimpreună cu doctorul în medicină şi
scriitorul umoristo-satiric Grigore Dorel Lupescu – despre tatăl său, o ilustră
personalitate a Gorjului, directorul de bancă şi industriaşul Grigore Gr. Lupescu.
Motivaţia studiului de faţă e profund întemeiată căci Grigore Gr. Lupescu a
arătat în tot ce a întreprins înalt profesionalism şi atitudine morală, corectitudine
în relaţii şi înţelegere a contextelor, unele neaşteptate. A salvat gospodării
rurale, comercianţi şi chiar bănci, de la pierirea prin faliment, încurajând astfel
dezvoltarea economică pe căi „curate”, „ortodoxe”, „oneste”.
A probat cunoştinţe de management aplicat, fiind un veritabil pionier al
finanţelor şi industriei gorjene, un investitor priceput, cucerind piaţa internă şi
externă şi proiectând viitoare deschideri de exploatări de petrol şi lignit. Datorită
implicării sale, corectitudinii exemplare, gentileţei şi generozităţii/altruismului
social şi public, mulţi gorjeni au prosperat odată cu afacerilor lor[1].
L-am regăsit – cercetând bibliografia, care mi-a fost încredinţată – pe căpitanul
Grigore Gr. Lupescu, printre voluntarii primului război mondial, decorat în
1936[2] cu Medalia „Ferdinand I”.
Grigore Gr. Lupescu a fost tipul clasic de erou, de revendicator al unor
drepturi personale şi în numele generaţiei de sacrificiu pe care a reprezentat-o.
S-a bucurat de omagierea doamnei Arethia Tătărescu, care a botezat Drapelul
voluntarilor din Gorj[3].
S-a jertfit pentru patrie, dar ţara l-a tratat cu o incredibilă perversitate, căci,
în anii ’50, s-a pomenit arestat şi întemniţat la gulagul Canalului Dunăre-Marea
Neagră decedând apoi în închisoarea de exterminarea de la Jilava[4].
Gheorghe Gorun îl caracterizează pe economistul Grigore Gr. Lupescu ca
pe „un desăvârşit cetăţean, un neobosit luptător pe tărâmul activităţilor sociale şi
culturale”, cu „convingeri liberale” dar nemembru de partid, „adversar declarat
al extremismelor şi al totalitarismelor”[5].
Cu emoţie, Gheorghe Penciu evocând personalitatea lui Grigore Gr. Lupescu
în volumul „Nemuritorii”(6) descrie destinul său pe atât de tragic, pe atât de
nedrept, reprezentând de fapt o victimă a propriilor sale calităţi.
Grigore Gr. Lupescu bancherul se numără printre marile valori ale Gorjului,
dar şi ale poporului român, îngenuncheat timp de mai bine de patru decenii de
aşa-zişii prieteni de la răsărit şi văcsuitorii lor de cizme – un motiv suplimentar
să demarez articolul de faţă.
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Dezvoltarea temei/ideii
1. Ostaşul şi bancherul
Grigore Lupescu bancherul, industriaşul, economistul, eroul de front apoi
eroul închisorilor comuniste criminale, s-a născut la 2 noiembrie 1898 la TârguJiu, fiind al patrulea copil al comerciantului Grigore Lupescu din cei şapte ai
familiei.
„Părinţii tatălui – Grigore şi Ana Lupescu – gorjeni de obârşie din Săcelu,
fuseseră nişte oameni de o moderaţie, înţelepciune şi nobleţe rar întâlnite, care au
voiajat la Constantinopol, Viena şi Budapesta şi care şi-au dedicat o bună parte a
vieţii lor educării celor şapte copii”[7].
Soţia, Ana, descindea din familia Boiovici, ai cărei membri sunt menţionaţi
în mai multe rânduri în Istoria Târgu-Jiului de Al. Ştefulescu din 1899 şi în cea a
lui N.D. Miloşescu din 1906 că au participat la arderea publică a Regulamentului
Organic din 1848 şi la primirea domnitorului în 1851, prinţul Barbu Ştirbei.
Grigore Gr. Lupescu a urmat şcoala primară şi Gimnaziul „Tudor
Vladimirescu” Târgu-Jiu, apoi Şcoala Superioară de Comerţ din Craiova, unde
şi-a format o temeinică pregătire de economist, comerciant şi finanţist. A fost
cercetaş în cohorta „Domnul Tudor”. În toamna lui 1916 s-a retras spre Muntenia
şi Moldova, în urma ocupării Olteniei şi a Bucureştilor de către trupele Puterilor
Centrale. În timp ce se afla în trecere prin Bucureşti, cercetaşul Grigore Gr.
Lupescu s-a ataşat unor formaţiuni spitaliceşti şi a reuşit să ajungă în Moldova la
Galaţi şi pe urmă la Iaşi, unde va avea de înfruntat tifosul exantematic.
Dintr-o puternică şi de neînfrânat pornire patriotică s-a înscris voluntar în
Regimentul 18 Gorj. În urma absolvirii Şcolii de ofiţeri de rezervă pe 11 iunie
1918, a fost înaintat la gradul de sublocotenent. Participând la festivitate, generalul
francez Berthelot a observat vârsta fragedă a noilor ofiţeri şi a recomandat
eşalonului superior să-i mai ţină o lună în şcoală. A fost desigur, inerent repartizat
la Regimentul 1 grăniceri, unitate de elită a armatei române. Elev încă fiind,
luptase cu arma în mână la bătăliile din vara de foc a anului 1917, de la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oituz. În vara următoare, fiind lăsat la vatră, sublocotenentul Grigore
Gr. Lupescu şi-a încheiat studiile la Şcoala Superioară de Comerţ din Craiova.
La întoarcerea acasă, îşi va începe cariera la „Federala” Târgu-Jiu a băncilor
populare şi apoi la Banca Naţională între 4 mai 1921 şi 15 august 1926. Pentru
elucidarea unor inadvertenţe ori controverse în documentare, am sfârşit prin a
miza pe contribuţiile lui Gheorghe Birău. Acesta afirmă că în anul 1931 îl vom
găsi pe Grigore Gr. Lupescu director al Băncii „Creditul Gorjean” pe care o
salvează de la faliment, pe vremea marii crize economice, iar în perioada 1944
– 1948 e numit în gradul I director la Sucursala Băncii Româneşti din Târgu-Jiu,

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

547
cea mai prestigioasă bancă comercială din România. După lichidarea sistemului
bancar de către regimul comunist din 1948, Grigore Gr. Lupescu va reveni la
Banca Naţională ca director al Agenţiei Speciale Târgu-Jiu[8].
2. Industriaşul şi acţionarul
Între timp – rezultă din sursele folosite cu acribie, uzând de metoda
comparativă a informaţiilor şi de organizarea lor într-o imagine istorică omogenă
– Grigore Gr. Lupescu se căsătorise cu Marina Dobrescu (1909 – 1983), fiica
reputatului învăţător Constantin Dobrescu din satul Călceşti al comunei Godineşti,
(descendent al mazilului Dobru, din Dobromir) care se făcuse cunoscut în
întreaga ţară printr-un remarcabil talent literar şi artistic publicând, pe plan local
şi central, multiple lucrări precum: „Din activitatea dăscălească”, „Unde duce
beţia”, aceasta din urmă reprezentând o convingătoare critică a alcoolismului ş.a.
În urma căsătoriei, Grigore Gr. Lupescu dobândise proprietatea unei moşii de
100 ha în satul natal al soţiei[9]. Cunoscător al bogăţiilor subsolului, Grigore Gr.
Lupescu a urmărit să cumpere alte mari suprafeţe de teren în zona Rovinari-Bâlteni,
în perspectiva deschiderii unor exploatări de petrol şi lignit. Doar schimbările
istorice, „revoluţionare” – care au urmat anului crucial 1944 – l-au împiedicat
să-şi materializeze intenţiile de promotor al acestor ramuri ale industriei gorjene.
Actul naţionalizării din 11 iunie 1948 a făcut ca bancherul şi industriaşul să-şi
piardă agoniseala vieţii şi să fie înscris printre „exploatatori”.
Ca industriaş, cumpărase Fabrica de produse refractare Vădeni, aflată în
pragul falimentului, şi exploatările de argilă Viezuroiu, Vaideei, Chiciura, Pârâul
grădinilor. Dintr-o unitate falimentară, fabrica redevine nu doar rentabilă, ci cu
greu mai putea face faţă comenzilor primite din mari intreprinderi industriale
din ţară. Beneficiari ai produselor refractare de la Târgu-Jiu au devenit firme de
prestigiu: C.F.R., Marina Română Regală, Astra, Malaxa, Iaromet, Şantierul Naval
Galaţi, Societatea –anonimă Română Dâmboviţa-Fieni. A fost apoi principalul
acţionar şi organizator al fabricilor de cherestea Crasna şi Baia de Fier, realizând
produse foarte solicitate de constructorii din judeţ şi din ţară[10].
3. Calvarul şi asasinatul
După 1950, economistul Grigore Gr. Lupescu rămâne fără serviciu şi i se
stabileşte domiciliul obligatoriu la Târgu-Jiu datorită exproprierii soţiei sale. Se
duce în Capitală, unde se angajează la Fabrica „Industria Bumbacului”. Primeşte
o puternică lovitură a sorţii, în vara anului 1950, când fiul său, Grigore Dorel
Lupescu nu este primit la examenul de admitere la Facultatea de Construcţii. În
schimb va reuşi la teatru, dar şi de aci va fi exmatriculat la sfârşitul anului al IIlea. De la „Industria Bumbacului”, Grigore Gr. Lupescu – tatăl a fost arestat şi
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deportat la Canal. Calvarul i s-a derulat la Poarta Albă, Chilia Veche, Periprava,
Jilava. Un martor ocular şi-a amintit că, doborât sub greutatea unei grinzi pe care
o căra în spate, gardienii l-au biciuit. A murit pe 4 mai 1953 în temutul fort 15
la Jilava, unde fiind îngropat în pielea goală într-o groapă comună alături de alţi
3 foşti deţinuţi[11], fără cruce la căpătâi. Trecuse deci, după doi ani de detenţie
cumplită, prin lanţul umilinţelor, plătind preţul cumsecădeniei lui cu lacrimi,
sudori, sânge, suplicii de iad. Pe unul dintre zbiri l-ar fi chemând Willy. Un doctor
în teologie de asemenea încarcerat i-a fost ultimul duhovnic, care i-a şi improvizat
slujba funerară, în timp ce alţi camarazi de suferinţă au aprins chibrituri în loc de
lumânări. Preotul de la cimitirul satului Jilava i se destăinuia sorei lui Grigore Gr.
Lupescu, Cornelia Daviţoiu, că nopţile avea deseori coşmaruri, visând că morţii
de la Jilava îl strângeau, în somn, de gât, din care se trezea lac de năduşeala fricii
animalice şi a sentimentului de vinovăţie abominabilă. Din acest motiv preotul
solicitase primăriei locale ca familiile celor decedaţi în închisoare să poată pune
o cruce de lemn pe morminte, iar sora Cornelia Daviţoiu a fost consiliată să nu
mai vină la cimitir îmbrăcată în doliu, pentru a nu-i face preotului greutăţi, faţă
de autorităţi.
„Când s-a auzit despre moartea tatălui meu – îşi aminteşte Grigore Dorel
Lupescu-fiul – mama a trebuit să încuie poarta de la curte, nemaiputând face faţă
afluenţei de oameni care doreau să-şi manifeste regretul, fie pentru cel dispărut şi
recunoştinţa pentru ajutorul financiar primit, fie pentru construirea unei locuinţe,
fie pentru deschiderea unui magazin sau cabinet medical, fie pentru alte nevoi care
se iveau în viaţă”[12]. După trecerea celor şapte ani, Grigore Dorel Lupescu-fiul,
împreună cu mătuşa sa Cornelia Daviţoiu, au ridicat osemintele dragi şi sfinte ale
tatălui spre a le reînhuma la Târgu-Jiu, alături de cele ale părinţilor săi.
4. „Duşman al poporului?!”
Dar cum bibliografia pe care doctorul în medicină Grigore Dorel Lupescu,
cetăţean de onoare al Municipiului Târgu-Jiu, mi-a pus-o la dispoziţie cu
încredere generoasă, articolul documentar-ştiinţific de faţă îşi află continuarea
prin revelarea şi a altor detalii despre cine a fost, cum a fost, când a fost, unde
a fost şi s-a manifestat Grigore Gr. Lupescu-tatăl – eroul de război, martirul
lagărelor de exterminare stalinisto-dejiste.
Din „Recurs”-ul consemnat de Octavian Ungureanu – regretatul meu coleg
de la „Gazeta Gorjului”, cel care ca secretar general de redacţie m-a debutat cu
poeme (fiind eu tânăr militar în cazarma de la Vânju Mare), ulterior monograf şi al
vieţii şi operei lui Iosif Keber, dimpreună, eu şi el, publicându-i în revista Flacără
prin diligenţa lui Darie Novăceanu, un volum de versuri – culeg şi alte preţioase
amănunte ontologice şi axiologice, menite să restituie Gorjului o personalitate de
prim rang.
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Grigore Gr. Lupescu s-a făcut remarcat printr-o gândire cutezătoare, prin
încurajarea progresului economico-social şi cultural.
Sunt prea rari astăzi cei care şi-l amintesc[13] pe Grigore Gr. Lupescu, care a
salvat iniţial deponenţii de la Creditul Gorjean, preluându-le ulterior capitalurile
şi depozitându-le în Banca Românească, Sucursala Târgu-Jiu, al cărei director
devenise în 1940, după înfiinţarea acestei instituţii şi fuzionarea celor două bănci.
Tot astfel după cum a salvat de la faliment Fabrica de produse refractare Vădeni,
naţionalizată în 1948.
Muntele şi exploatările de argilă le-a achiziţionat de la prinţul Valentin
Bibescu şi de la soţii Călina şi Aurel Călimănescu, inginer.
Chiar pentru iahtul regal s-au folosit produse refractare de la Târgu-Jiu.
În 1935, noua constituită Asociaţie a Voluntarilor de Război din Gorj, l-a
desemnat ca preşedinte pe locotenentul în rezervă Grigore Gr. Lupescu. La
festivitate a participat, ca invitată de onoare, Arethia Tătărescu. După un an, cu
prilejul conferirii titlului de Cetăţean de Onoare Arethiei Tătărescu, preşedintele
A.V.R. Gorj sublinia în alocuţiunea sa preferinţa de-a o fi avut drept naşa drapelului
voluntarilor pe înalta Doamnă[14].
„Grigore Gr. Lupescu – se pronunţă Octavian Ungureanu – devenise incomod
(regimului comunist – n.m., I.P.B.) prin sentimentele de compasiune ce i le arătau
concitadinii săi, prin numeroasele amiciţii şi simpatii, prin capacitatea sa de
pătrundere în miezul evenimentelor şi puterea de intuire şi observare nemijlocită
a stărilor de lucruri de la noi, sub dominaţia ţării, ascunsă cu diabolică dibăcie, de
către o putere străină”[15, 16, 17].
Incomodă era – în acele vremuri de ocupaţie sovietică – valoarea lui umanistspirituală. Teroarea paukeriană („Ana, Luca şi cu Dej / bagă spaima în burgheji”
– suna un distih de epocă, lugubru, odios – n.m., I.P.B.) se temea de influenţa
ce şi-ar fi exercitat-o în trezirea spiritelor, unele adormite, altele pervertite
de îndoctrinarea leninist-stalinistă (printre care, din păcate şi o parte din elita
intelectuală a ţării: G. Călinescu, Dan Deşliu, Mihai Beniuc, M. Sadoveanu, M.
Ralea, T. Vianu, T. Arghezi, V. Eftimiu, G. Bogza ş.a. – n.m.).
Irita temperamentul său mereu avântat spre dreptate faţă de valorile etice
(morale) şi materiale ale naţiunii.
Dar mai presus de toate deranja refuzul de compromis cu puterea în detrimentul
Cetăţii, de a-şi târgui convingerile şi ideile de demnitate intelectuală şi libertate,
adânc întipărite în conştiinţa sa prin educaţie şi solidă instrucţie.
Devenise „duşman al poporului” din pricina indiferenţei sale la ameninţări
şi dispreţului faţă de persoanele venale ale regimului totalitar, genocidic, căci
conştiinţa lui răspundea numai la glasul judecăţii raţionale şi la convingerile-i
interne de neclintit, de necorupt şi de neînfrânt.
Pentru caracterizarea lui Gr. Gr. Lupescu, O.Ungureanu consideră definitorie
următoarea viziune a unui publicist oltean: „Nicăieri nu se văd mai multă dârzenie,
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mai multă demnitate, mai multă teamă de ridicol ca-n viaţa oltenilor; nicăieri nu
se văd mai multe căderi şi prăbuşiri de situaţii ca la olteanul care pentru un cuvânt
sau o atitudine, sacrifică totul. Unde se văd mai mult ca în Oltenia, familii şi
neamuri cu un trecut măreţ, care în prăbuşirea lor, au refuzat să se agaţe de craca
compromisurilor, lăsându-se să cadă cu onoare până jos, la pământul din care au
ieşit.”
Încarcerarea şi deportarea nu i-au micşorat defel încrederea în dreptatea ce
urma să vină. Anii detenţiei au fost anii unui tragic eroism fizic şi sufletesc de la
care n-a abdicat până la ultima suflare[18, 19].
5. Concluzii. Portret
Grigore Gr. Lupescu şi soţia sa Marina au avut trei fii: Mihai, Nicolae,
Grigore-Dorel. Dar despre ei cu alt prilej. Drama vieţii s-a împletit cu profesia
lui de credinţă iar puterea de a lupta contra vitregiilor de tot felul era un atribut
al rădăcinilor[21].
Închei textul de faţă cu un portret al celui ce-a fost acest om de o excepţională
calitate morală, aşa cum ni l-a „desenat” Grigore Dorel Lupescu – fiul: „Era
un om relativ înalt, voinic, bine proporţionat şi prezentabil: purta mustaţă tunsă
scurt şi avea o privire luminoasă şi pătrunzătoare, care rareori se înşela asupra
interlocutorului. Mergea drept şi degaja o prestanţă care nu ţinea doar de calităţile
fizice şi nici măcar de îmbrăcămintea totdeauna impecabilă, dar niciodată
ostentativă prin lux sau obiecte de podoabă. Principalele sale calităţi sufleteşti?
Capacitatea intelectuală, voinţa, puterea aproape nelimitată de muncă, echilibrul
psihic, corectitudinea, gentileţea, generozitatea”.
Din acelaşi „Recurs” mai aflăm că Grigore Gr. Lupescu:
– nutrea o mare simpatie faţă de oamenii de condiţie modestă, însă oneşti şi
capabili,
– dispreţuia pe copiii de bani gata sau pe cei robiţi viciilor, preţuindu-i pe cei
săraci dar dornici de afirmare în viaţă,
– în relaţiile cu oamenii, se dovedea un maestru neîntrecut, deoarece poseda
o intuiţie psihologică deosebită,
– aceste relaţii se bazau pe o corectitudine desăvârşită, pe un comportament plin
de solicitudine, ca şi pe dorinţa sinceră a unor înţelegeri reciproc avantajoase,
– dictonul preferat, care a constituit însăşi chintesenţa vieţii sale, a fost „Labor
improbus omnia vincit”.
– era admirator al literaturii clasice şi străine, al Bibliei, dar şi neîntrecut
povestitor de basme;
– era pasionat de vânătoare şi de jocul de şah cu fratele său C. Lupescu ori
cu fiul său Nicolae, adept al culturii fizice şi al sportului, al valsului dansat cu
pasiune, organizând serbări câmpeneşti dimpreună cu familia, prietenii;
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– deşi admira seriozitatea spiritului german, nutrea o lipsă de simpatie faţă
de aroganţa nemţească, transmisă şi nepotului Grigoraş, care a moştenit mult din
distincţia comportamentală a bunicului şi străbunicului său.
– a simpatizat cu aripa „serioasă” a Brătienilor, nu cu cea pe care o considera
inconsecventă şi oportunistă, cea a lui Gheorghe Tătărăscu, dar l-a recunoscut şi
pe ţărănistul Iuliu Maniu ca fiind cel mai mare om politic din acea epocă.
Închei portretul acesta cu încă un aspect, furnizat de memoria încă excepţională
a fiului, Grigore Dorel Lupescu: „În timpul refugiului basarabenilor, în anii celui
de-al doilea război mondial, tatăl meu s-a oferit să primească duminica, la masa
de prânz, pe doi fraţi basarabeni, ajunşi la Târgu-Jiu fără părinţi. Unul dintre aceşti
elevi foarte capabili a devenit medic, celălalt: profesor universitar de chimie.
Pe acesta din urmă, Meftodie Răileanu, din Craiova, am avut ocazia să-l revăd.
Depănându-şi caierul amintirilor, mi-a mărturisit cât de utile pentru întreaga viaţă
i-au fost sfaturile părintelui meu şi cât de mult l-a impresionat climatul familial
din casa noastră, bazat pe armonie, căldură sufletească şi respect reciproc”.
„Grigore Gr. Lupescu a făcut parte dintr-o altă lume, nu cronologică, ci una
a valorilor morale, o lume de uriaşi în contrast total cu pigmeii prezentului între
care ne considerăm şi noi, fii săi”, mărturiseşte dr.Grigore Dorel Lupescu.
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Casa memorială Iosif Keber din Târgu-Jiu
Daniela-Liliana Pătraşcu
Abstract
The study presents the life and activity of painter Iosif (Joseph) Keber
from Târgu-Jiu. Nowadays, the Iosif Keber Memorial House holds a number
of six thousand art volumes which lodges with the Christian Tell Gorj County
Library. His Memorial House is a center of touristic attraction because architect
Iulius Doppelreiter projected it ingeniously. The interior of the Memorial House
was painted by Keber himself.
Keywords: painter, art, Iosif (Joseph) Keber, architect, painting.
Casa Iosif Keber este situată în municipiul Târgu-Jiu pe strada 11 iunie
1848, adăpostind Secţia de Artă a Bibliotecii Judeţene Gorj „Christian Tell“ din
Târgu-Jiu.
Strămoşii familiei Keber erau originari din Flandra, din oraşul Trier, de
lângă Luxembrug, care s-au refugiat în 1575, la Slazburg, apoi, în 1735, au emigrat
în Transilvania1, cu oprire pentru o perioadă scurtă de timp la Daia, stabilindu-se
definitiv la Turnişor2.
În anul 1844 s-a născut în localitatea Turnişor, bunicul lui Iosif Keber,
unde a avut familie şi a crescut doi copii, ducând o viaţă apăsătoare de grădinar3.
Cei doi copii ai săi, Kais şi Iosif au fost şcoliţi, pentru Kais, bătrânul Koeber a
amanetat casa şi nu a mai putut să o răscumpere, iar pe Iosif l-a sfătuit să practice
dulgheria în Ardealul Imperiului Austro-Ungar.
Bâtrânul Koeber, rămas fără casă se mută la Târgu-Jiu, unde începea o
nouă viaţă. Iosif, cel de-al doilea fiu al lui Koeber, şi viitorul tată al pictorului Iosif
Keber, rămânea la Turnişor, unde a făcut stagiul militar în cadrul armatei AustroUngare.
În anul 1896 Iosif Keber se căsătoreşte cu
românca Ana Stoica Simion, născută în 1877, din Sibiu, după care se stabilesc la
Târgu-Jiu, unde obţine cetăţenie română.
Un an mai târziu, la 30 iulie 1897 avea să se nască, fiul lui Iosif Keber, ce
va deveni pictor şi se va semna Iosif Keber4. Copilăria şi-a petrecut-o în TârguJiu, cel care devenise oraşul natal. Leagănul ce l-a crescut pe Keber a fost lunca
Jiului, cu zăvoaiele, străjuită de dealuri şi coline în părţile de răsărit şi apus ale
1 Ion Mocioi, Iosif Keber, Tipografia Târgu-Jiu, Târgu-Jiu, 1980, p. 10.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem; Idem, Iosif Keber –Album, Editura Drim Edit, Târgu-Jiu, 2003, p. 5.
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soarelui5.
Între anii 1904-1905 Iosif Keber a urmat clasa I în învăţământul particular,
când elevul cunoaşte picturile unui amator, ale sublocotenentul Nicodim. Locuiau
în acelaşi imobil şi, zilnic, în absenţa pictorului militar, cerea ordonanţei acestuia
să-l lase ca să-i vadă lucrările. Din acea perioadă, Keber şi-a început activitatea
în artă, lucrând numai de dragul culorilor şi a formelor pictate.
Între anii 1905-1908 urma clasele II-IV la Şcoala Primară din Târgu-Jiu,
condusă de Ştefan Bobancu.
Elev al Gimnaziului real „Tudor Vladimirescu“ din Târgu-Jiu între anii
1908-1912, a avut ca profesor pe Liviu Popa, artist, care preda desenul şi la
Şcoala de Ceramică unde era director. Acesta a fost un bun îndrumător pentru
tânărul Keber.
După terminarea Gimnaziului real „Tudor Vladimirescu“ din Târgu-Jiu,
Iosif Keber participă cu lucrări la Concursul Naţional de Desen de la Iaşi, unde
obţine medalia de aur, la vârsta de 15 ani6.
A urmat cursurile Şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti, înscriindu-se
în anul I, în 1912. Aici a avut ca profesori pe F. Storck şi Artachino (desen), C.
Demetrescu Mirea (pictură), Gabriel Popescu (gravură), Costin Petrescu (arta
decorativă)7 ş. a.
Keber şi-a desăvârşit studiile în străinătate (München), unde s-a specializat
în pictura bisericească8.
Cusurile sunt întrerupte din cauza primului război mondial, fiind mobilizat
în Armata Română, încorporat la Şcoala Militară din Bucureşti, aflată atunci pe
Dealul Spirii.
În anul 1920 se căsătoreşte cu Natalia Popescu din Târgu-Jiu, când
execută prima lucrare de pictură la o biserică. Termina studiile la Şcoala de Arte
Frumoase din Bucureşti în 1923, an în care se naşte fiul său, Adrian Keber9.
Tot în acest an, Keber este autorizat de Mitropolia Bucureşti să picteze biserici,
executând pictura în ulei a Bisericii din Stupca (Suceava), împreună cu colegul
său Traian Bilţiu Dancuşi10.
O altă operă de artă, deosebit de importantă este tabloul „Casa memorială
Tudor Vladimirescu“ ce se află la Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu“
din Târgu-Jiu.
În anul 1925 participa pentru prima dată ca artist profesionist la Salonul
de Pictură din Bucureşti, cu un Portret după chipul mamei sale, iar în 1928 picta
5 Idem, Iosif Keber, p. 10
6 Paul Rezeanu, Pictori puţin cunoscuţi, Editura Alma, Craiova, 2009, p. 170.
7 Ion Mocioi, op. cit., p. 13.
8***, Pictorul Iosif Keber, în „Gorjanul“, anul XIV, nr. 43/18 noiembrie 1937, Târgu-Jiu, p. 6.
9 Idem, Pictorul Iosif Keber, Editura Drim Edit, Târgu-Jiu, 2002, p. 31.
10 Idem, Iosif Keber –Album, p. 6.
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celebrul portret în ulei pe pânză a Ecaterinei Teodoroiu, donat Colegiului Naţional
Ecaterina Teodoroiu. Tot în această perioadă, participa la Salonul Ateneului
Român din Bucureşti cu un Portret de Fată numit şi Cap de studiu, realizat în
1926 în ulei pe pânză.
În anul 1930 a realizat prima lucrare în frescă pe tencuială crudă, la
Biserica Spirea Veche din Bucureşti, iar în 1931 la Craiova, face un Autoportret
în ulei pe pânză, rămas celebru şi două icoane de referinţă: Dreptul judecător şi
Maica Domnului11.
În anul 1932 Iosif Keber a restaurat pictura Bisericii Sfinţii Arhangheli
din Craiova. În acelaşi an, a început să construiască o casă de locuit la Târgu-Jiu
pe strada 11 iunie 1848, proiectată de arhitectul Iulius Doppelreiter.
În locuinţa sa din municipiul Târgu-Jiu admirăm lucrările de pe pereţii
încăperilor, fixate într-o oarecare neorânduială, poate după o ordine intimă a
artistului12. La etaj, Keber avea un atelier cu luminator în acoperiş, o adevărată
sală de expoziţie.
Atelierul de la etajul casei maestrului, cu luminator din acoperiş şi
aranjament de expoziţie permanentă, se pot admira tablourile în linii şi culori de
artă, originalitatea şi valoarea artistică, într-o întinsă paletă tematică, predominând
peisajul citadin şi un fel de biografie a anotimpurilor de peste an13. Casa din
Târgu-Jiu, oraşul natal de care nu s-a despărţit niciodată, a fost transformată de-a
lungul anilor în laboratul său de creaţie.
În prezent, clădirea este înscrisă Lista Monumentelor Istorice/2004,
având codul GJ-IV-m-B-09479, cu statutul de monument istoric de importanţă
locală14.
Conform ministrului Adrian Iorgulescu, Consiliul Judeţean Gorj a scos
la licitaţie în cursul anului 2007 proiectul de restaurare a imobilului în condiţiile
Ordonanţei 34/2006, însă, până în prezent, nu s-a prezentat niciun proiectant
autorizat15.
În primele luni ale anului 1933, Iosif Keber a pictat cele trei tâmple de
la Catedrala Sfântul Dumitru din Craiova, de când datează un peisaj în acuarelă
Vedere din Craiova16.
Pictorul este împuternicit în anul 1934 de Episcopia Alba-Iulia şi Sibiu
să picteze în stil ortodox biserici din Ardeal, iar în 1937 realizează la Târgu-Jiu
11 Ibidem, p. 8.
12 Octavian Ungureanu, Keber, Editura Tip – Naste, Piteşti, 1996, p. 24.
13 Ibidem, p. 40.
14 Conform documentului emis de Ministerul Culturii şi Cultelor, sub semnătura ministrului
Adrian Iorgulescu, la 15 aprilie 2009, ca răspuns la interperalea deputaţilor Marcel Romanescu
şi Ion Stoica.
15 Ibidem.
16 Ion Mocioi, op. cit., p. 9.
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pictura în stil ortodox a Bisericii Eroilor, la comanda Arethiei Tătărescu17. Printre
proiectanţii biserici s-a aflat şi renumitul arhitect Iulius Doppelreiter, autorul
casei lui Keber18.
Constantin Brâncuşi vizitează biserica şi participă la inaugurarea ei când îl
numeşte pe Iosif Keber „Un Puvis de Chavannes al nostru“, adică un reformator
al picturii monumentale în răsăritul Europei.
În anul 1935, Keber şi-a pierdea auzul. Handicapul respectiv l-a determinat
să se dedice picturii19. Astfel că, în timpul celui de-al doilea război mondial, el a
continuat să picteze biserici din Vâlcea, Constanţa, Gorj, să expună la saloanele
oficiale, sau la celelalte mari expoziţii organizate în acea vreme.
Pictorul Iosif Keber a organizat în anul 1938, după 17 ani de la prima
expoziţie de debut din Târgu-Jiu, prilejuită de sărbătorirea centenarului „Tudor
Vladimirescu“, o expoziţie personală de pictură, cu 57 de tablouri, la Sala Mozart
din Bucureşti, cu teme din Gorj şi din ţară. Acestea prezintă elemente etnografice,
cum sunt casele caracteristice din Gorj20, iar în anul 1939 pictează 20 de icoane
pe tâmpla Capelei din cimitirul Sineasca din Craiova.
A restaurat pictura lui Mişu Popp de la catedrala Sfinţii Voievozi din
Târgu-Jiu şi repictează firidele din exteriorul acesteia.
O altă lucrare importantă este cea din 1944, când realizează parţial pictura
pentru tâmpla Bisericii Române din Berlin21.
Keber a participat la Expoziţia din Craiova a Uniunii Artiştilor Plastici
din 1954, dar şi la Expoziţia Grafică de la Sala Dalles din Bucureşti cu lucrarea
Peisaj din Doiceşti. Tot în acest an, pictorul a participat la Expoziţia din TârguJiu cu lucrările Vedere a dealului dinspre zăvoiul Jiului din Târgu-Jiu, Iarnă cu
casa grădinarului din Târgu-Jiu22, ş. a.
În anul 1955 a participat la Expoziţia de Pictură de la Târgu-Jiu, unde a
primit premiul I al Sfatului Popular Raional şi la Expoziţia Raională de la Craiova
cu lucrările Natură Statică, Livadă de meri înfloriţi, Normator şi Prune23, iar în
1956 a participat la expoziţia Muzeului de Artă din Craiova.
Iosif Keber a pictat în 1957 tabloul dedicat răscoalei ţărăneşti din 1907,
intitulat 1907. Ţăran flămând, participând la Galeria de Artă Plastică a Artiştilor
Olteni de la Craiova, dedicată anului 1907.
Acesta se pensionează un an mai târziu şi devine membru referent pentru
17 Ibidem, p. 10.
18 Zenovie Cârlugea, Zoia Elena Deju, Arethia Tătărescu. Marea Doamnă a Gorjului Interbelic,
Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2007, p. 156.
19 Paul Rezeanu, op. cit., p. 172.
20 Ion Mocioi, op. cit., p. 41.
21 Idem, Iosif Keber, p. 13.
22 Ibidem, p. 15.
23 Ibidem.
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stilul neobizantin în Comisiunea pentru pictură bisericească de pe lângă Patriarhia
Română din Bucureşti24.
În anul 1964 a restaurat pictura Bisericii Sfântul Dumitru din Craiova.
Iosif Keber a donat Muzeului Judeţean Gorj pe data de 29 septembrie
1981, 45 de tablouri25.
La înfiinţarea Muzeului de Artă din Târgu-Jiu în anul 1983, i s-a amenajat
o sală de expoziţie permanentă de artă plastică, de către profesorul doctor Ion
Mocioi26.
În anul 1985 s-a organizat la Craiova, de către Muzeul de Artă, Expoziţia
personală de grafică Iosif Keber.
Un an mai târziu, Expoziţia personală de grafică Iosif Keber a fost
organizată la Casa Sindicatelor Târgu-Jiu şi Muzeul de Artă din acelaşi oraş,
un an de durere pentru Iosif Keber, deoarece se stinge din viaţă unicul său fiu,
Adrian Keber.
Marele pictor gorjean Iosif Keber se stinge din viaţă la 19 aprilie 1989,
lucrând la şevalet. Este înmormântat în cripta familiei din cimitirul Bisericii din
Vădeni (Sişeşti) – Târgu-Jiu.
Conform prevederilor testamentului pictorului Iosif Keber, al cărui
executor testamentar a fost domnul profesor doctor Ion Mocioi, pe data de 8
decembrie 1989 au fost donate Muzeului Judeţean Gorj, un număr de 362 de
lucrări, ce aparţin atât pictorului Keber, cât şi fiului său Adrian27.
În anul acesta se împlinesc 115 ani de la naşterea pictorului gorjean Iosif
Keber (30 iulie 1897-19 aprilie 1989), cunoscut şi ca restaurator de lăcaşuri de
cult.
În urma decesului pictorului, neavând moştenitori, casa în care locuia a
intrat în domeniul public al judeţului, prin Decizia 210/1990 a Prefecturii Gorj,
devenind sediul secţiei de Artă a Bibliotecii Judeţene „Christian Tell“, instituţie
aflată în subordinea Consiliului Judeţean Gorj28.
Starea de conservare a imobilului este precară, ca urmare a neîntreţinerii.
Actualul întreţinător, Biblioteca Judeţeană Gorj „Christian Tell“, nu a efectuat
de la preluare şi până în prezent, nici măcar lucrări minimale de întreţinere (cum
ar fi întreţinerea tâmplăriei, a gardului împrejmuitor), invocând lipsa fondurilor,
ba chiar plângându-se în presă că „… din cauza statutului de monument istoric
24 Ibidem.
25 Conform registrului de inventar al bunurilor culturale mobile din patrimoniul Muzeului
Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu“.
26 Idem, Iosif Keber-Album, p. 18.
27 Conform registrului de inventar al bunurilor culturale mobile din patrimoniul Muzeului
Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu“.
28 Conform documentului emis de Ministerul Culturii şi Cultelor, sub semnătura ministrului
Adrian Iorgulescu, la 15 aprilie 2009, ca răspuns la interperalea deputaţilor Marcel Romanescu
şi Ion Stoica.
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nu pot face nimic “29.
Casa memorială Iosif Keber, găzduieşte în prezent un număr de şase mii
de volume de artă, ce aparţin Bibliotecii Judeţene Gorj „Christian Tell“, ea fiind
şi un centru de atracţie turistică, datorită ingeniozităţii cu care a fost ridicată de
către arhitectul Iulius Doppelreiter. Interiroul casei a fost pictat de însuşi Iosif
Keber.

29 Ibidem.
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Rememorări
O premieră absolută în Gorj – un cercetător american
preocupat de muzica lăutărească
Adrian Popescu
Deabia revenit, spre sfârşitul lui septembrie 1977, de la Festivalul
Internaţional de Folclor de la Zakopane, R. P. Polonă, unde obţinusem, prin
Ansamblul „Nedeia“ al Casei de Cultură Novaci, trofeul „Toporaşul de argint“,
când, la începutul lui decembrie al aceluiaşi an, am fost însărcinat de conducerea
comitetului de cultură să însoţeasc pentru câteva zile pe prof. univ. dr. Robert
Garfias din S.U.A., Universitatea Seattle, Wasington, venit prin UNESCO, cu
scopul de a cunoaşte, la rădăcină, muzica lăutărească din Gorj.
Mi s-a pus la dispoziţie „Dacia“ preşedintelui Constantin Băleanu,
împreună cu şoferul Petrică Ungureanu. Aveam şi eu la Centrul de Îndrumare
a Creaţiei populare şi a Mişcării Artistice de Masă o maşină, dar s-a preferat
aceasta, după părerea mea, pentru că era mai bună, mai nouă şi cu un şofer foarte
experimentat. În sinea mea, să fiu drept, m-am gândit că îmi dăduse această maşină
şi pentru că fusese echipată de serviciile de specialitate cu aparatură de ascultareînregistrare, fără a putea spune că am şi avut dovezi în această privinţă.
Pe profesorul Grafias l-am întâmpinat la gară, unde venise de la Bucureşti,
nu singur, ci cu soţia, o tânără de 20-25 de ani, mai înaltă decât soţul ei cu un
cap, cu o faţă albă plină de pistrui, încadrată de un păr roşcat, inelat. Surpriza
cea mai mare pentru mine a fost când, acest om de înălţime medie, cam la 50 de
ani, cu ten măsliniu şi o mustaţă neagră, frumos conturată deasupra buzelor, m-a
întâmpinat într-o limbă română curată, pe care o rostea curent: „Bună ziua!“
Prezentările fiind făcute, primul lucru a fost să-i cazăm pe oaspeţi şi neam îndreptat spre Casa Tineretului, care era aproape de gară, condiţiile oferite
de Hotelul acestei instituţii fiind acceptate. Menţionez că Hotelul fusese de în
folosinţă de curând.
De aici încolo, pe baza unui plan făcut de comun acord, dar ales de noi cu
grijă, în cele două zile ce le aveam la dispoziţie, i-am făcut cunoştinţă drumului
profesor cu lăutarii vestiţi ai Gorjului, din diferite subzone folclorice. Între timp
am reuşit să mai aflu despre oaspetele meu, că,deşi american, era de origine
mexicană, că, doctoratul şi-l dăduse în Birmania şi că, pentru a venit în România,
cu intenţia de a înregistra muzică lăutărească şi-a comandat un magnetofon
„Uher“, cu căşti, seria unicat, în Olanda.
Ajunşi la casa lui Geagu Petre Cătăroiu din Tismana, pe cunoscutul
lăutar şi rapsod nu l-am mai găsit, trecuse la cei drepţi. L-am găsit, în schimb, pe

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

564
băiatul acestuia, Cristian, care-şi avea taraful lui şi continua să ducă mai departe
repertoriul răposatului tată. După ce le-am explicat scopul vizitei noastre, a fost
de acord să înregistreze câteva din melodiile, pe care profesorul Garfias, mai întâi
le asculta, apoi alegea şi trecea la înregistrarea pe magnetofon, ca un adevărat
inginer de sunet.
Când totul a fost gata, Cristian ne-a invitat la o gustare. În timpul
înregistrărilor femeile se ocupaseră de acest lucru. Ceva scurt, adecvat şi
anotimpul, dar foarte pe placul celor doi americani: mămăliguţă cu costiţă de
porc scoasă de la găleată cu untură şi udată cu vin de buturugă. Nu ştiu cum şi-au
salvat degetele, cei doi oaspeţi, să nu le mănânce o dată cu vin de buturgă. Nu ştiu
cum şi-au salvat degetele, cei doi oaspeţi, să nu le mănânce o dată cu gustoasa
friptură, atât de lăudată mai apoi. Şi ca să nu rămână dator şi să mă uimească şi pe
mine, domnul profesor a scos un aparat, pe care l-a îndreptat spre fiecare, sau spre
grupuri, scoţând pe loc poze color, dăruite celor fotografiaţi. Este vorba despre
Polaroidul, pe care la noi nu era cunoscut încă.
Acest scenariu s-a repetat şi la Dindiri, din Tg.-Cărbuneşti, şi la Mihu, de
la Peşteana…
Din dialogurile înfiripate c prof. Garfias, am avut ocazia să văd că acesta era
familiarizat cu muzica populară românească, instrumentală dar şi vocală – Maria
Tănase, Maria Lătăreţu, Maria Ciobanu şi alţii, dar şi în aria sa de cercetare fiind
muzica lăutărească, o apreciere deosebită o avea pentru solista M. Puceanu.
Când, pe 9 decembrie 1977 ne-am luat rămas bun de la oaspeţi, prof.
Garfias a ţinut să se imortalizeze, alături de mine, tot cu polaroidul lui, fotografie
pe care o reproducem alături.
Săptămâna următoare am fost căutat de cineva de la securitate, pe care
mi-a spus că trebuie să scriu informare cu privire la vizita profesorului Garfias.
N-am fost de acord, dar am promis că voi scrie un articol în Gazeta Gorjului,
lucru care s-a şi întâmplat.
Peste un an, ca o adiere de vânt, mi-a venit la cunoştinţă nu mai ştiu
de la cine, că pe numele meu sosise o invitaţiechemare în S.U.A., invitaţie despre care n-am
aflat nici până astăzi dacă a fost sau n-a fost.
Nici despre prof. Robert Garfias n-am mai
auzit nimic, el rămânând un pionier absolut din
rândul cercetărilor americani care au străbătut
drumurile Gorjului.
Împreună cu prof. dr. Robert Garfias din SUA –
Universitatea Seattle – Washington la plecarea
din Târgu-Jiu (9 decembrie 1977).
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Cartea, Păpuşa, Povestea.
Expoziţie de scenografie a Teatrului Colibri din Craiova la Muzeul Gorjului
Ion Catanã
“Cartea, păpuşa, povestea”!
Acesta este numele unei expoziţii inedite găzduite de Muzeul Judeţean
Gorj “Alexandru Ştefulescu” în parteneriat cu Teatrul “Colibri” din Craiova.
Deschisă în perioada 24 iulie – 20 august 2014, expoziţia reface drumul poveştii
de la carte la spectacol. Imaginea acestui drum este păpuşa, aşa cum a fost văzută
si pusă în spectacol de scenograf, regizor si actori.
Expoziţia Teatrului de Păpuşi din Craiova reprezintă o premieră absolută
pentru oraşul Târgu Jiu, fiind compusă din păpuşi, marionete, elemente de decor
din spectacole desfăşurate în peste 60 de stagiuni. Ea a atras micii vizitatori imediat
ce şi-a deschis porţile. În această lume a tehnologiei moderne, poveştile româneşti
puse în scenă de actori nu îşi pierd farmecul, au dat asigurări reprezentanţii
Teatrului “Colibri” din Craiova.
Reprezentanţii Bibliotecii Judeţene Gorj “Christian Tell” au fost parteneri
în acest proiect, primul grup de vizitatori fiind format chiar din copii care participă
la diferite programe organizate de instituţie, pe perioada vacantei de vară. Fiecare
personaj al piesei sau fiecare costum este o pagina din cartea cu poveşti a tuturor
copilăriilor. Expoziţia a fost găzduită de Muzeul Judeţean până la 20 august
2014.
Zeci de păpuşi, coborâte direct de pe scena Teatrului pentru Copii şi
Tineret „Colibri” din Craiova, au poposit la Târgu-Jiu, dornice să fie admirate
de copiii de toate vârstele. Harap Alb, Motanul Încălţat, Albă ca Zăpada şi
Scufiţa Roşie sunt doar câteva dintre personajele care i-au întâmpinat cu braţele
deschise pe toţi cei care au trecut pragul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru
Ştefulescu”, călăuzindu-i pe drumul poveştii de la carte la spectacol.
Poposit, pe rând, la Arad şi Slatina, expoziţia de scenografie „Cartea,
Păpuşa, Povestea”, organizată de Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” din
Craiova, a ajuns şi la Târgu-Jiu, la Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
În cadrul acestei expoziţii pot fi admirate păpuşi, marionete şi elemente de decor
ce de-a lungul anilor au încântat mii de copii, le-au insuflat acestora dragostea
pentru poveşti şi le-au stimulat imaginaţia.
„Este cumva o trecere prin toată istoria noastră de 66 de stagiuni
aproape, cu poveşti româneşti, poveşti internaţionale, poveşti pentru copii mai
mici, pentru copii mai mari, diverse stiluri, diverse epoci. Practic, am încercat
să reconstituim puţin din atmosfera unui spectacol şi am încercat să creăm mici
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poveşti sau să recompunem mici poveşti pe care toţi spectatorii le pot vedea pe
scena Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” din Craiova.
Expoziţia se numeşte „Cartea, păpuşa, povestea” pentru că şi un spectacol
de teatru pleacă de la o carte, de la o poveste scrisă. Apoi, creatorii, care sunt
regizori, scenografi, butafori, constructori de păpuşi, fac toate aceste minunăţii,

iar actorii le joacă. Toate aceste păpuşi şi toate obiectele de decor poartă, să
zicem, amprenta jocului actorilor şi a celor care le-au creat. Sunt regizori şi
scenografi care, chiar dacă nu au notorietatea unor creatori pe care îi vedem
tot timpul pe micile ecrane sau apar în presă, sunt artişti extraordinari. Poate
că numele lor nu spune mare lucru, dar ei sunt cei care ne cresc prin poveştile
lor spuse pe scenă copiii. Şi noi am crescut cu poveştile lor”, a spus Adriana
Teodorescu, managerul Teatrului „Colibri”. Expoziţia a fost găzduită în două
dintre sălile Muzeului Judeţean Gorj. În prima sală, vizitatorii au putut admira
personaje din poveşti româneşti, precum „Harap Alb”, „Ursul păcălit de vulpe”,
„Capra cu trei iezi” sau „Fata babei şi fata moşului”. Cea de-a doua sală a devenit
casa păpuşilor ce, cu ajutorul actorilor, au dat viaţă unor personaje din poveşti
internaţionale. Albă ca zăpada, Prinţul broască şi Motanul Încălţat sunt doar
câteva dintre personajele ce stau cuminţi unele lângă altele în sala respectivă,
Cenușăreasa, Rățușca cea urâtă, Harap-Alb, Mica Vrăjitoare, Cheliuță cel
isteț, prinți, cocorici și câte și mai câte personaje de poveste au coborât de pe
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scena Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri” din Craiova și și-au dat întâlnire
şi le-au purtat prin viața a mii și mii de copii, căci unele dintre ele au fost create
chiar și cu 40 de ani în urmă! Le-au conturat destinul reputați regizori, ca Liviu
Steciuc, Horia Davidescu și Cristian Pepino, le-au dat formă iscusite și creative
mâini, precum cele ale maestrului scenograf Eustațiu Gregorian, apoi le-au
însuflețit, în lumina reflectoarelor, minunaţi actori ai teatrului craiovean.
Păpuşile nu sunt etichetate, tocmai pentru a stimula cât mai mult imaginaţia
copiilor. „Copiii cu siguranţă îşi vor recunoaşte personajele preferate şi până la
urmă cred că misterul şi ceea ce este foarte frumos în această expoziţie este că
pot să-şi aleagă un personaj, să-şi imagineze o păpuşă ceea ce vor ei să fie.
Din acest motiv nici nu le-am etichetat. Pot să-şi creeze fiecare povestea lui,
în funcţie de ceea ce văd, de imaginaţie, de cultura pe care o au”, a explicat
Adriana Teodorescu. Nu doar copiii au putut vizita această expoziţie. Şi adulţii
au fost aşteptaţi să treacă pragul Muzeului Judeţean Gorj şi să profite de aceste

prilej pentru a face o mică vizită în lumea poveştilor copilăriei. La vernisajul
expoziţiei au participat zeci de copii care s-au distrat de minune zeci de minute
încercând să identifice personajele din poveştile preferate. Expoziţia „Cartea,
Păpuşa, Povestea” a fost la Târgu-Jiu până la 20 august, după care a continuat
călătoria şi prin celelalte oraşe ale Olteniei.
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Expoziţia de scenografie intitulată “Cartea, Păpuşa, Povestea”, a fost
structurată pe două secţiuni, una care a cuprins numai personaje din poveştile
româneşti precum Sarea în bucate, Ursul păcălit de vulpe, Harap Alb sau
Capra cu trei iezi şi o alta cu personaje din poveştile universale precum Alba ca
zăpada, Cavalerii mesei rotunde, Prinţul broască sau Motanul încălţat. “Este
cumva o trecere prin istoria noastră de 66 de stagiuni, cu poveşti româneşti,
universale, poveşti pentru copii mici, mai mari, diverse stiluri, diverse epoci,
practic am încercat să reconstituim din atmosfera unui spectacol şi am încercat

să recompunem mici poveşti pe care copiii şi toţi spectatorii le pot vedea pe
scena noastră. Expoziţia se numeşte Cartea, Păpuşa, Povestea pentru că şi un
spectacol de teatru pleacă de la o carte, de la o poveste scrisă”, a declarat Adriana
Teodorescu, manager al Teatrului “Colibri” din Craiova.
Expoziţia a avut circa 200 de păpuşi şi marionete. Cele mai vechi exponate
sunt câteva măşti supradimensionate care au fost realizate acum circa 50 de ani.
Pe simeze ori pe postamente şi-au găsit locul o mulţime de personaje de
poveste, creaţii artistice care au încântat, de-a lungul anilor, generaţii de copii. Cele
mai vârstnice au făcut parte din „Scufița Roșie”, spectacol pus în scenă în 1974
de regizorul Horia Davidescu. Li se alătură Suzi și Stanislau din „S.O.S.” (1983),
în aceeaşi regie, Prinţul şi Cenuşăreasa din spectacolul „Cenuşăreasa”,
realizat în 1987 de regizorul Cristian Pepino, cocoricii din „Lecție de zbor
și cor pentru puiul de cocor” (1989, regia Daniela Peleanu), Soldăţelul şi
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Servitoarea din „Amnarul” (1994, regia Horia Davidescu), Mica Vrăjitoare
din spectacolul cu acelaşi nume (1996, regia Liviu Steciuc), ca şi o suită de
reuşite personaje din „Harap-Alb” (1999, regia Liviu Steciuc): Harap-Alb,
Fata, Flămânzilă, Păsărilă, Ochilă, Setilă și Gerilă. Scenograful tuturor acestora,
ca și al foarte multor spectacole montate la Teatrul pentru Copii și Tineret
„Colibri” în anii 2000, a fost nimeni altul decât maestrul Eustațiu Gregorian,
artist de al cărui nume se leagă însăși fondarea instituției craiovene.
…La spectacolele anilor 2000, premiate pe scenele festivalurilor naţionale
deopotrivă s-au bucurat de succes pe numeroase scene din ţară, la festivalurile
la care au participat şi au fost răsplătite cu premii, Mi-Si-Ko și Mi-Si-San –
protagoniștii din „O poveste japoneză” (2003, regia Zivomir Jokovic, scenografia
Eustațiu Gregorian), Rățușca cea urâtă (2006, regia Todor Valov, scenografia
Stefka Kyuvlieva), Cheliuță cel isteț (2003, regia Ionuț Brancu, scenografia
Mirela Tofan), Regele și Piticul din „Cavalerii Mesei Rotunde” (2003, regia
Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino și Mirela Tofan), Țiganca din „FătFrumos cel năsos” (2001, regia Mimi Mierluț, scenografia Eustațiu
Gregorian), Fata din „Găinușa cu puii de aur” (2000, regia Patrel Berceanu,
scenografia Eustațiu Gregorian), Vizitiul din „Motanul încălțat” (2009, regia Vili
Perveli Nicolov, scenografia Eugenia Tărășescu-Jianu).
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Strategii de marketing şi promovare a patrimoniului
Muzeului Regiunii Porţilor de Fier în perioada de reabilitare 2010-2014
Magdalena Trăistaru
Ca multe muzee din ţară şi Muzeul Regiunii Porţilor de Fier a intrat în
anul 2010 într-un amplu proces de reabilitare şi transformare a sa, în produs
turistic.
Din toamna anului 2010 şi până în primăvara anului 2011, toţi gestionarii
şi-au împachetat şi depozitat colecţiile în incinta Muzeului de Artă, aflat într-o
altă locaţie decât cea a Muzeul Regiunii Porţilor de Fier.
Demontarea vitrinelor, geamurilor şi machetelor, au dus la dezafectarea
în întregime a spaţiilor expoziţionale, dar şi a spaţiilor destinate activităţilor
educaţionale.
După dezafectarea întregului muzeu, acesta a fost predat firmei de
construcţii care a câştigat licitaţia de consolidare şi reabilitare a clădirii, dar şi
a monumentelor istorice aflate în parcul arheologic (castrul şi termele romane,
piciorul podului lui Traian şi biserica medievală). Termenul final de predare al
întreg ansamblului arhitectural era stabilit pentru luna august 2012. Acest lucru
nu a fost posibil deoarece în urma procesului de excavare pentru construirea
pavilionului multifuncţional s-a descoperit mult controversatul amfiteatru
roman de la Drobeta, semnalat şi pe Columna lui Traian. Această descoperire
a dus la modificarea proiectului în ceea ce priveşte construirea pavilionului
multifuncţional, care în condiţiile date nu mai putea fi amplasat pe locul stabilit
iniţial, ajungându-se până la modificarea dimensiunilor acestuia şi amplasarea lui
într-un alt loc.
Toate aceste modificări de proiect, dar şi cercetările arheologice efectuate
la amfiteatrul roman de către specialiştii de la Institutul de arheologie Vasile
Pârvan din Bucureşti, au dus la prelungirea termenului de finalizare până la
sfârşitul anului 2015.
Timp de patru ani, de când suntem în proces de reabilitare, sediul temporar
al muzeului s-a schimbat de două ori, iar una din problemele cu care ne-am
confruntat în primii doi ani, a fost distanţa de la sediul administrativ la sediul
Muzeului de Artă unde se află depozitat patrimoniul muzeului.
Majoritatea activităţilor muzeale implică folosirea patrimoniului, lucru
care ne-a creat o serie de probleme în această perioadă.
Lipsa expoziţiei permanente ne-a privat de una dintre cele mai importante
funcţii ale muzeului, aceea de etalare a patrimoniului şi de prezentare a acestuia
în faţa vizitatorilor.
Datorită procesului de reabilitare, muzeul şi-a pierdut „vizibilitatea” atât
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pe plan local, naţional cât şi internaţional. Astfel muzeografii Secţiei Relaţii
Publice, Marketing Cultural şi Pedagogie Muzeală au adoptat o nouă strategie
prin care Muzeul Regiunii Porţilor de Fier să-şi păstreze notorietatea cel puţin pe
plan local, astfel încât severinenii să nu uite că în oraşul lor există un muzeu care
păstrează bunuri culturale din patrimoniul local şi regional chiar dacă acestea
nu sunt expuse în ample săli de expoziţii. Toate activităţile de etalare, educare şi
promovare a muzeului au fost orientate către alte spaţii cum ar fi Muzeul de Artă
şi Muzeul Hidrocentralei Porţilor de Fier I.
Muzeul de Artă, devenit depozit pentru un patrimoniu de peste 90.000
de piese, a fost în mare lui majoritate închis publicului vizitator, rămânând
disponibil doar holul central pe care am stabilit să-l folosim ca spaţiu destinat
expoziţiilor temporare dar şi ca loc în care să ne desfăşurăm activităţile educative
sau manifestările cultural-artistice.
Muzeul Hidrocentralei Porţile de Fier I situat în incinta Sistemului
Hidroenergetic de la Gura Văii a găzduit şi el o parte din activităţile muzeului
nostru.
Dezavantajele celor două locaţii şi anume, distanţa prea mare până la
Muzeul Hidrocentralei Porţilor de Fier I, spaţiul prea restrâns de la Muzeul de
Artă şi neîncălzirea pe timpul iernii a celor două muzee a dus la găsirea unor noi
soluţii alternative.
La început, activităţile educative le-am desfăşurat direct în sălile de
clasă, în sălile de sport sau în spaţii mai largi din cadrul şcolilor partenere. Astfel
muzeograful, coordonatorul unei activităţi educative trebuia să se deplaseze în
cadrul şcolii cu tehnica din dotarea muzeului (laptop, videoproiector, materiale
auxiliare) şi să susţină o lecţie tematică, care în condiţii normale s-ar fi desfăşurat
în sălile de pedagogie muzeală sau în sălile expoziţionale din cadrul Muzeului
Regiunii Porţilor de Fier.
Pentru că astfel de activităţi desfăşurate în cadrul şcolii nu sunt altceva
decât ore de curs obişnuite pentru elevi, am încercat şi am reuşit în ultimi doi ani
să încheiem parteneriate cu două societăţi comerciale din municipiul Drobeta
Turnu Severin.
În baza protocoalelor semnate între muzeul nostru şi SC Severin Shopping
Center care adăposteşte hipermarketul Carrefour și SC România Hypermarche
care adăposteşte hipermarketul Cora ni s-au pus la dispoziţie spaţii generoase în
care ne-am putut etala expoziţiile, ne-am putut desfăşura activităţile educative
(lecţii şi expuneri tematice, ateliere de creaţie, de desene, prezentări de filme
documentare, etc).
Astfel în baza protocolului de colaborare cu SC Severin Shopping Center,
acesta ne-a pus la dispoziţie spaţiul în care să ne desfăşurăm activităţile, iar noi neam obligat să respectăm programul de evenimente lunare stipulate în contract.
În cadrul aceluiaşi sediu s-au desfășurat şi activitățile educative din
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perioada de Școală altfel ”Să știi mai multe să fii mai bun!” 2014 la care au
participat un număr de peste 200 de elevi proveniţi din cinci școli severinene.
Pe parcursul anului 2014 în cadrul acestei locaţii muzeografii au desfășurat
lecții interactive dedicate unor evenimente ca: Ziua apei, Ziua pădurii, Ziua
Pământului, Ziua Europei, etc. la care au participat toate categoriile de elevi, de
la clasele primare până la cele de liceu.
Pentru că SC Severin Shopping Center găzduiește hipermarketul
Carrefour, în perioada 1-15 mai 2014 la casele de marcat au fost distribuite bilete
de intrare gratuită la Muzeul Hidrocentralei Porţile de Fier I, cu ocazia Zilei
Internaționale a Muzeelor (18 mai), încercând astfel, promovarea acestei secţii a
Muzeului Regiunii Porților de Fier.
SC România Hypermarche, ne-a pus şi el la dispoziție, un spațiu generos
în care specialiștii muzeului au desfășurat activități educative, lecții tematice
interactive, ateliere de pictură cu tematică diversă, manifestări cultural - artistice
și de promovare. Participanţii la aceste activități au fost copiii din școlile de
învățământ normal dar și din Centrul de incluziune ”Constantin Pufan” unde
studiază copii cu deficiențe mentale. Ori de câte ori s-au organizat târguri naţionale
sau internaționale în cadrul acestul hipermarket, muzeul a susţinut campanii de
promovare.
Faptul că am fost prezenţi în două dintre cele mai mari Centre Comerciale
din Drobeta Turnu Severin, considerăm că toţi cei care au venit la cumpărături,
în graba lor ne-au putut observa chiar şi numai cu coada ochiului expoziţiile
organizate, standurile cu produse de promovare a muzeului, activităţile educative
desfăşurate cu copiii şi toate acestea ne-au dat convingerea că am reuşit să le
reamintim severinenilor că Muzeul Regiunii Porților de Fier încă mai există.
O altă strategie la care am apelat a fost aceea de a fi prezenţi în cât mai
multe localităţi din judeţul Mehedinţi. Expoziţiile „Scoarțe mehedințene” şi
„Peisaje danubiene” realizate în sistem roll-up, uşor de transportat şi de etalat, au
fost itinerate în cadrul Festivalelor „Diferiţi etnic, dar uniţi cultural” (Eşelniţa);
„Satelor dunărene” şi „Ceaunul de aur” (Moldova Nouă); Sărbătoarea Dunării
(Prunişor);
Pentru o mai bună „vizibilitate” în mediul rural în vara anului 2013
muzeografii Secţiei Relaţii Publice, Marketing Cultural şi Pedagogie Muzeală
au desfăşurat timp de o săptămână Şcoala de vară „Joacă-te şi învaţă!” ediţia a
IV-a 11 în comuna Şişeşti, un important centru ceramic, la care au participat copiii
din localitate. La finalul Şcolii de vară copiii participanţi au avut posibilitatea să
viziteze parcul arheologic al muzeului, parţial reabilitat, Muzeul de Artă şi Muzeul
Hidrocentralei Porţile de Fier I. Prin această excursie am dorit să promovăm o
parte din patrimoniul muzeului, dar totodată să le oferim copiilor şi o excursie
1 Magdalena Trăistaru – “Şcoala de vară Joacă-te şi învaţă! ediţia a IV-a” în Marketingul şi
educaţia în muzee, ediţia a IV-a , Editura ASTRA Museum, Sibiu, 2013, pag.205
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plăcută la Drobeta Turnu Severin.
Promovarea patrimoniului muzeal în localităţile rurale a fost şi va rămâne
o prioritate a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. Dar, înainte de toate ne-am dori
să fim cât mai vizibili pe plan local, iar pentru aceasta am organizat expoziţii
stradale cu ocazia unor evenimente organizate de Primăria municipiului Drobeta
Turnu Severin, gen Zilele Severinului, Toamna Severineană, dar şi cu ocazia Zilei
Europene a Patrimoniului. În cadrul acestor evenimente Muzeul Regiunii Porților
de Fier a organizat expoziţii pe care le-a amplasat în diverse locuri din oraş cu
trafic mare de populaţie, încercând prin aceasta să atragă atenţia severinenilor
spre patrimoniul existent în colecţiile muzeului nostru.
În anul 2014, desenatoarea muzeului a iniţiat proiectul „Terapie prin artă”,
ocazie cu care a fost prezentă în cadrul Spitalului CFR cu o expoziţie personală
de pictură, încercând prin culoare să bucure bolnavii internaţi în acest spital. În
cadrul Spitalului Judeţean Mehedinţi mai precis în Secţia de Pediatrie colega
noastră a organizat cu ocazia Zilei Copilului (1 iunie) un atelier de pictură pe vase
ceramice, la care au participat copiii internaţi în această secţie.
Aceeaşi colegă a organizat expoziţii de pictură în cadrul Cluburilor de
pensionari, dar a coordonat şi activităţi cu copiii care au interacţionat cu bunicii
înscrişi în aceste cluburi.
În aceşti ani în care noi nu le-am putut oferi copiilor severineni posibilitatea
de a vizita un muzeu complex în oraşul lor, am organizat două proiecte educaţionale
în parteneriat cu alte muzee din ţară:
Proiectul „Satul românesc. Arhitectura populară românească”22 încheiat în
parteneriat cu Muzeul ASTRA, Sibiu şi Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu”
Târgu Jiu prin care elevii Colegiului Naţional Traian au vizitat Muzeul Arhitecturii
Populare de la Curtişoara şi Muzeul în aer liber Dumbrava Sibiului.
Proiectul „Mărturiile trecutului. Fosilele” aflat în derulare, încheiat în
parteneriat cu Muzeul Olteniei Craiova prin care elevii aceluiaşi colegiu au vizitat
Secţia de Ştiinţele Naturii a muzeului din Bănie.
Pentru că ne-am dorit ca muzeul nostru să fie cunoscut dincolo de graniţele
ţării am încheiat parteneriate cu Muzeul Naţional Zajekar, Serbia iar în anul 2014
am vernisat în cadrul acestui muzeu două expoziţii „Scoarţe mehedinţene” şi
„Biserici de lemn din Mehedinţi”, iar muzeul nostru a găzduit expoziţia „Casa
Romulei de la Dionis la Hristos” a colegilor din Serbia, în cadrul Muzeului
Hidrocentralei Porţile de Fier I.
Cu toate că muzeul este închis, activitatea de cercetare a continuat în
toată această perioadă, drept pentru care în fiecare an am organizat Simpozionul
DROBETA, desfăşurat doar pe două secţiuni (istorie-arheologie şi ştiinţele
naturii) ajungând în 2014 ca fiecare secţie a muzeului să aibă secţiune separată.
2 Magdalena Trăistaru, Aneta Pristoleanu – Proiect educaţional „Satul românesc.
Arhitectura populară românească” în DROBETA XXIII –Seria Pedagogie-Muzeală, Drobeta
Turnu Severin, Editura Universitaria Craiova, 2013, pag.73
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Astfel că, s-a ajuns să se editeze revista DROBETA XXIV pe şase secţiuni
(istorie-arheologie, ştiinţele naturii, etnografie, artă plastică, pedagogie muzeală
şi restaurare- conservare).
Activităţile care implică schimbul sau organizarea unor expoziţii în
parteneriat cu alte muzee nu au fost nici ele neglijate în această perioadă, Muzeul
Regiunii Porţilor de Fier colaborând cu Muzeul Naţional de Istorie a României,
Muzeul Ţăranului Român, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Muzeul de
Mineralogie Baia Mare, Muzeul de Etnografie şi a Regimentului de Graniţă
Caransebeş, Muzeul Olteniei Craiova, etc.
Pentru că muzeul are toate colecţiile împachetate şi depozitate, în această
perioadă am prezentat şi promovat în cadrul unor expoziţii temporare, piese aflate
în patrimoniul unor colecţionari particulari din zona Olteniei şi a Banatului.
Este foarte greu să te menţii la standarde ridicate atunci când spaţiul
expoziţional lipseşte, când vizitatorii de la cei mai mici până la cei mai mari, de
la români până la străini, lipsesc.
După patru ani în care ne-am desfăşurat activitatea cultural educativă şi de
promovare în cadrul Muzeului de Artă, a Muzeului Hidrocentralei Porţile de Fier
I în spaţii neconvenţionale şi chiar în aer liber, sperăm ca anul 2015 să fie anul
în care termenul final să fie respectat şi începând din 2016 să ne putem întoarce
la sediul Muzeului Regiunii Porților de Fier, reabilitat şi gata să-şi reorganizeze
expoziţia de bază pentru a putea să-şi primească vizitatorii aşa cum se cuvine.
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Carmina Balcanica şi dialogul intercultural
Mihaela Albu
Revista cu un nume sugestiv, Carmina Balcanica, publicată în România
începând cu toamna anului 2008, şi-a propus – încă de la prima apariţie – să adauge
pertinente contribuţii la promovarea şi susţinerea unui fertil dialog intercultural,
la decelarea unor direcţii specifice „melosului” balcanic, mentalităţii şi identităţii
în alteritate a civilizaţiei şi culturii dintr-un areal care, în general, îşi suprapune
limitele geografice peste străvechiul teritoriu al Traciei. Suprafaţa acesteia
se întindea, după cum ilustrează şi harta reprodusă pe copertele exterioare ale
publicaţiei, între Marea Adriatică şi Marea Neagră şi de la nord de Munţii Carpaţi
până la sud de Munţii Balcani.
Revista nu îşi propune însă în mod expres să demonstreze că în acest spaţiu
de străveche civilizaţie a tracilor, considerată ca hotărâtoare şi de Nicolae Iorga,
s-a definit caracterul matricial al balcanităţii. În egală măsură, istoria mileniilor
care au urmat a conturat un destin asemănător popoarelor din acest vast teritoriu:
ocupaţia romană asimilatoare şi propagatoare a civilizaţiei antice greceşti,
ortodoxismul Imperiului Bizantin, extins şi la popoarele slave, expansiunea
slavonă şi apoi a imperiului otoman, fiecare pentru mai multe secole etc. Abia
din al treilea deceniu al sec. al XIX-lea se conturează apariţia statelor moderne
din arealul balcanic, poziţionate geopolitic la contactul dintre Europa şi Asia,
proces ce se va definitiva dramatic în urma celor două Războaie Mondiale. Ideea
de destin asemănător fusese fundamentată şi de cercetătorul, aflat în exil, I. D.
C.- Coterlan în revista madrilenă Destin (nr.1 şi 2 / 1951), avându-l ca director
fondator pe George Uscătescu. Studiul său, analizat de Mihaela Albu în primul
număr al revistei Carmina Balcanica, încerca să stabilească „fundamentele sudestului european” din acest „cazan al popoarelor”, având o „dispoziţie centrifugă”,
majoritatea afiliate relativ recent la Uniunea Europeană, adăugând noi valenţe
civilizaţiei şi culturii vest-europene.
Spaţiul sud-est european, această „cetate naturală a unei mari unităţi
geografice”, cum o definea V. Papacostea, şi a unei mari unităţi istorice, adăugăm
noi, a determinat totodată şi multiple interferenţe culturale.
Balcani, Balcanitate, Balcanism! Termenul din urmă a acumulat – în timp
– o conotaţie vădit peiorativă. Spiritualitatea, arta, cărţile de înţelepciune, ca şi
toate formele de interpenetraţie spirituală ar trebui să justifice o de-peiorativizare
a modului în care este privită şi înţeleasă lumea Levantului.
Plecând de la ceea ce-l atrăsese pe marele istoric român Nicolae Iorga
– Orientul ce cuprinde „Estul Europei (...) participând la civilizaţia Europei” –
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colegiul de redacţie, avându-i ca directori fondatori pe Mihaela Albu şi Dan
Anghelescu, şi-a propus ca prin această publicaţie academică să prezinte, rând
pe rând, nu numai specificul cultural al fiecărei ţări din această „unitate” şi al
ansamblului sud-est european, dar şi specificul dialogului Orient-Occident. Cu
alte cuvinte – contribuţia civilizaţiei şi culturii spaţiului balcanic (extins geografic
la întreaga parte de sud-est) la cultura şi civilizaţia europeană. De aceea, nu
întâmplător în acest sens, revista se deschide, număr de număr, cu un motto
preluat de la profesorul, specialist în studii balcanice, Mircea Muthu: „Aducând
cu sine coabitarea celor trei straturi culturale – arhaic, medieval şi modern –
Sud-Estul poate ajuta Europa să-şi reînveţe trecutul şi, nu în ultimul rând, să-şi
remodeleze proiectele de viitor.” Dar, pe lângă acest dialog, este totodată necesar
un dialog Est-Est şi aceasta deoarece s-a constatat o impardonabilă ignorare şi
necunoaştere între ele a popoarelor spaţiului sud-est european.
Revista Carmina Balcanica vine în sprijinul acestei cunoaşteri reciproce.
Şi astfel, diversitatea de autori de origine diferită se conjugă – cu fiecare număr
al revistei – cu accentul pus pe o structură culturală specifică, o ţară de ieri şi
de astăzi: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cipru, Croaţia, Grecia,
Macedonia, Muntenegru, România, Serbia, Turcia.
Până în prezent, cu o frecvenţă bianuală, au apărut 13 numere, dedicate,
pe rând, României, Bulgariei, Albaniei, Ciprului, Greciei, Serbiei, Macedoniei,
Turciei, pentru ca altele să cuprindă elemente culturale ale minorităţilor
naţionale din ţara noastră – albanezi, armeni, bulgari, greci, italieni, macedoneni,
polonezi.
Într-o prezentare generală detaliem câteva dintre ediţiile dedicate unor
ţări din spaţiul sud-est european, urmând ca mai apoi să parcurgem unul dintre
numerele dedicate culturii unor comunităţi care trăiesc pe teritoriul românesc.
Vom prezenta, firesc, mai întâi primul număr, dedicat în principal
României.
În cele 200 pagini ale publicaţiei sunt cuprinse studii în limbile română,
macedoneană şi engleză vizând, la modul academic, stilistica, imagologia,
hermeneutica. Amintim, printre altele, „Un dialog intercultural” de Vasile Datcu
(An Intercultural Dialogue); „Melos balcanic- unitate în diversitate” de Dan
Anghelescu (The Balcanic „Song”- Unity in Diversity); „Mentalitate, identitate
şi alteritate sud-est europeană” de Mircea Muthu ( Mentality, Identity and South
- East European Otherness); „Sud-Estul european- regiune cu destin specific şi
bogat patrimoniu cultural” de Mihaela Albu (The European South-East – the
Aria with a Specific Destiny and a Rich Cultural Inheritance). Interesantă este şi
colaborarea smnată de acad. Katika Kulavkova din Macedonia: Cmepeomunume
modelu na Balkanom (Stereotypikal Models of the Balkans) şi, de asemenea, cea
a profesorului Heinz-Uwe Haus (USA): „The Ancient Greek’s Heritage”.
La această secţiune a eseurilor mai semnează româno-grecul Apostolos
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Patelakis, scriitorul Marius Chelaru, precum şi universitarii craioveni Emilia
Parpală, Camelia Zăbavă, Gabriela Rusu-Păsărin.
A doua secţiune a primei ediţii a revistei Carmina Balcanica propune
dialogul creator al poeţilor trăitori in arealul de referinţă. Semnează creaţii
originale tipărite în limba de origine şi traduse în engleză poeţii: Zarko Milenic
(Bosnia Herzegovina), Roman Kisiov, Zdravko Kisiov, Ludmila Balabanova,
Ginka Biliarska (Bulgaria); Sali Bashota, Flora Brovina, Ibrahim Kadriu, Jeton
Kelemendi, Miradjie Ramiqi, Edi Shukriu (Kosovo), Vanghea Steriu, Baki Ymeri
(Macedonia), Theodor Damian (USA-România), Mihaela Albu, Vasile Moldovan
(România), Zoran Pesic Sigma (Serbia) şi Alenka Zorman (Slovenia).
În finalul revistei citim - la rubrica „Revista cărţilor” - prezentări ale
albumului bilingv grec-român de Apostolos Patelakis (Grecia) şi Antonia Vancea
(România), intitulat România inimii mele. Revista se încheie cu scurte Cv-uri
ale membrilor colegiului de redacţie, precum şi ale semnatarilor din acest prim
număr.
Ediţiile următoare au extins colaborările, aducând în paginile fiecăreia
studii şi eseuri, poezii şi recenzii semnate de tot mai mulţi autori.
Un alt exemplu pentru edificare este prima ediţie din 2012, care cuprinde
articole despre cultura cipriotă, recenzii ale unor cărţi scrise de autori ciprioţi,
precum şi poezii şi două interviuri (cu dna Christina Christodoulou-Todea,
profesor şi traducător de origine română, precum şi cu Victor Ivanovici, profesor
şi traducător născut în România, dar cu ascendenţă greacă).
Substanţiale articole îi aparţin Elenei Lazăr, directoarea editurii Omonia,
scriitor şi traducător cunoscut în spaţiul culturii greceşti, aceasta scriind despre
relaţiile româno-cipriote, despre literatura cipriotă în România, precum şi despre
două personalităţi cipriote în România
Un studiu important, care deschide, de altfel revista, îi aparţine profesoarei
Aurelia Roman de la Georgetown University, SUA. Aceasta face o competentă
comparaţie între teatrul lui Eugen Ionescu şi Matei Vişniec. Mai semnează studii
Heinz-Uwe Haus (Delaware University) – „Theatre as a Transcultural event:
Notes on European Identity”, Mircea Muthu – “Diptic epic sârbesc”, precum şi
două profesoare de la Universitatea din Vlora (Albania) - Edlira Çerkezi şi Evis
Çelo.
Sumarul acestui număr cuprinde de asemenea poezie sub semnătura unor
poete din Cipru, poeţi din Muntenegru şi Bulgaria, dar şi din România, cele ale
redactorului şef adjunct – Marius Chelaru. Începând cu anul precedent, redacţia
Carminei Balcanica a hotărât să publice în câteva numere un poem eminescian
în traducerea de execepţie a lui Adrian George Sahlean.
Recenziile din a treia parte a publicaţiei sunt dedicate îndeosebi unor
volume axate pe Republica Cipru sau scrise de autori ciprioţi. Exemplificăm
cu Georgios D. Poukamisas – Călătorii în timp şi spaţiu. Urmând meandrele
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istoriei, prezentare semnată de acad. Răzvan Theodorescu, O Istorie a Ciprului
(în limba română) de Katia Hadjidemetriou, recenzată de Dan Anghelescu, care
mai semnează şi prezentarea unei Scurte istorii a Bisericii din Cipru de Andreas
N. Mitsidis; un volum care creionează profilul literar al unui important scriitor
cipriot - Klitos Ioannides – de Chara Baconicola-Georgopoulou este prezentat de
Mihaela Albu.
Câteva fotografii color, puse la dispoziţie de Ambasada Ciprului,
completează imaginea asupra realităţilor culturale cipriote.
Aşa cum am specificat mai sus, cele mai recente patru ediţii ale revistei
au fost dedicate specificului cultural al comunităţilor care trăiesc pe teritoriul
României. Vom exemplifica acum cu numărul din noiembrie 2014, dedicat culturii
polonezilor de la noi, număr care se deschide cu o prezentare a excelenţei sale,
ambasadorul Poloniei la Bucureşti, dl. Marek Szczygiol, despre „minoritatea
poloneză în România”. Urmează un articol semnat de şefa Secţiei PoliticoEconomice a Ambasadei Republicii Polone, doamna Magdalena Bogdziewicz,
intitulat „Polonia-România – vechi relaţii de prietenie”. Din partea Uniunii
Polonezilor din România semnează deputatul Ghervazen Longher, iar despre
diferitele organizaţii ale comunităţii poloneze scrie Magdalena Filary. Un articol
care aduce multe informaţii în prezent despre trecutul în care refugiaţi polonezi
au găsit adăpost în judeţul Vâlcea i se datorează doamnei Ionela Niţu. La rândul
său, dl. Albinel Firescu prezintă cititorilor cadranul solar din lagărul polonez de la
Târgu-Jiu, insistând pe istoria comună dintre cele două state şi popoare. Arătând
că „între construcţiile ce au rămas ca mărturie a treceri militarilor polonezi pe la
Târgu-Jiu se află cadranul solar”, autorul demonstrează printr-o mărturie concretă
această „istorie comună”.
Fie şi din aceste treceri în revistă a titlurilor şi colaboratorilor câtorva
numere din Carmina Balcanica, considerăm că putem afirma că apariţia sa este
nu numai bine venită, dar şi necesară pentru a contribui la afirmarea unei unităţi
culturale în diversitatea identitară a spaţiului balcanic.
Deşi apare în România, revista nu este direcţionată numai către cititorii
români, ci şi – aşa cum poate ar fi fost de aşteptat şi de la alte publicaţii cu
adresabilitate similară – , unor cititori din toate ţările lumii balcanice (şi de aceea
semnatarii au fost invitaţi să scrie în limba maternă!). În plus, lărgind aria, prin
fiecare studiu, eseu, poezie sau recenzie – care au şi o versiune în limba engleză
– revista se adresează tuturor celor care, dincolo de Balcani, sunt interesaţi de
fenomenul cultural (unitar în diversitate) din zona cunoscută lumii îndeosebi prin
conflicte politice.
Aşadar, Carmina Balcanica doreşte să cuprindă în paginile ei „melosul”
balcanic în tot ceea ce poate acoperi metaforic cultura ţărilor din spaţiul sud-est
european.
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Dintr-o multitudine de manifestări literar-artistice, realizatorii revistei
preconizează că aceasta va putea deveni încet-încet o oglindă a specificului fiecărei
ţări, dând seamă mai ales de ceea ce reprezintă din punct de vedere cultural,
prin ele însele, precum şi de ceea ce reprezintă împreună pe harta spirituală a
Europei.
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Păstoritul în Valea-Jiului ieri și azi
(Recenzie)
Firescu Victor Albinel
Anul 2014 a adus în atenția etnologilor și a pasionaților de viața satului
românesc o nouă contribuție a domnului Dumitru Gălățan-Jieț. Domnia sa, deși
medic de profesie, beneficiind de amprenta satului de altădată este un fin și
dibace analist al prefacerilor comunităților rurale, „din Valea Jiului” , de „ieri” și
de „azi”. Sensibilitatea sa, bine transmisă, în această formă descriptivă, își află
originea în neîntrerupta legătură cu oamenii și locurile natale.
Dincolo de simțămintele sale, autorul caută și reușește să ne convingă
de obiectivitatea și rigurozitatea demersului său, după ce însuși anticipa în titlul
unei alte lucrări apărute în 2013:„…dincolo de legende și povestiri”. Metoda sa
de lucru, specifică obștii istoricilor: „Am încercat ca fiecare informație ce venea
din trecutul oieritului să fie verificată din cel puțin 2-3 surse…” confirmă, încă o
dată, caracterul științific al lucrării.
„Păstoritul din Valea Jiului ieri și azi” este generosul titlu al volumului,
apărut la editura Măiastra din Tg-Jiu, care, deloc superficial, este bine structurat
și compartimentat în 12 capitole. Deci, deși tema este foarte extinsă ca și concept
spațio-temporal, tratarea subiectului s-a făcut sistematic și în profunzime, o
muncă istovitoare de…momârlan.
Primul capitol tratează istoricul oii prin raportare la izvoare antice dar
și la tradiția locală confirmată prin colinde. Valoarea ritualică sacră a colindului
își află originea la „…însuși Creatorul lumii: Dumnezeu”, oaia fiind deopotrivă
mijloc de supraviețuire și cale a vieții spirituale. De aici rezultă și obligația
păstoritului de a cinsti sărbătorile. Contextul în care autorul face referire la
dispariția nedeii din ziua de Sânziene de la „Poiana Muierii” este unul interesant
și deloc întâmplător.
Anul 1947 este identificat drept un început al pierderii sacralității și a
tradițiilor. Expunerea aparent etnografică are evidentă conotație istorică. Toate
raportările autorului se fac la perioada dinainte de 1947: cercetările lui Romulus
Vuia și Traian Herseni, formele de asociere interbelice (spiritul de inițiativă),
pildele părintelui Arsenie Papacioc („ O întrebam pe mama mea, când dădea oaia
din picior înainte de culcare: de ce dă din picior? Iar mama îmi zicea: Se închină
mamă”) (p. 74).
Capitolele următoare se referă la tipurile de păstorit și la vecinătăți
(„Mărginenii sibieni și Novăcenii vecini de munte ai Jienilor”). Pe parcursul
acestor capitole ca, de fapt, pe al întregii lucrări, argumentarea expunerii se
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face cu fotografia document. Corelarea narațiunii cu imaginea ne relevă un
tablou complet și sugestiv de rezistență spirituală având ca mijloace principale
transhumanța și portul tradițional.
Extrapolând, putem considera că însăși sinteza de față a domnului Gălățan
Jieț are un caracter transhumant văzut prin prisma permanentei pendulări, trecut (
mai ales perioada interbelică) – prezent (după anul 2000) și relevat de experiențele
și preocupările de o viață ale domniei sale. Faptul că cercetarea domnului Jieț
abordează două temporalități distincte, nu înseamnă că este o temă partizană,
lacunară sau superficială, chiar din contră, martorii și filiația martorilor asigură
principiul și forma de continuitate istorică (Ex. Dan Moșic - Ilie Moșic; p. 64).
„Vechi portrete de oieri, aduse în actualitate” (p. 101-131) este cea mai
consistentă pledoarie a continuității ocupaționale, întocmai cum „ Sărbătorile
pastoral-agrare și superstițiile legate de oi” (p. 68-78) și „Leacurile ciobanilor
în bolile oamenilor și animalelor” (p. 96-100) sunt veritabile modele de tratare a
unui subiect preponderent etnologic decât sociologic. Constatarea este necesară,
întrucât cea mai mare parte a cărții cuprinde informație cu specific sociologic:
acolo unde se face vorbire despre asociații ale oierilor (p. 14); despre analiza și
evoluția unor familii de oieri (p. 101 și urm.); despre tipurile de păstorit (capitolul
6: „Oi și oierit în Valea Jiului”); unde se realizează corelarea dintre evoluția
șeptelului (capitolul 9), situația economică a oierilor și măsurile legislative și
tehnologice de susținere a acestei ramuri agricole (oieritul); și bineînțeles,
acolo unde se evidențiază rolul femeii ca element de vitalitate al comunității
și păstrătoare a tradițiilor (vezi foto„Mama Raveca” p. 45; capitolul 11: „Mari
ciobani” în rândul femeilor jiene).
În abordarea subiectului, dincolo de folosirea surselor clasice de
informare, autorul este și un rafinat și direct observator al realităților cotidiene.
Pe baza observațiilor (metodă sociologică) se fac multiple comparații și se extrag
concluzii privitoare la o anume situație, la un moment dat, ceea ce valorizează
lucrarea în timp. Mai precis, relevanța informațiilor se extinde deodată cu
actualitatea acestora. Dacă domnul Jieț s-ar fi limitat la prezentarea nostalgică
a ocupației, fără a raporta totul la prezent, (chiar dacă raportarea a fost uneori
o experiență dureroasă) valoarea lucrării ar fi fost substanțial știrbită. Oricine
va deschide această carte peste vreo 20-30 de ani va afla toate detaliile despre
cum se face acum, de pildă, „Văratul oilor” (cel mai consistent capitol, p. 132191), câte din vechile practici s-au păstrat, care sunt noile mijloace de lucru și
bineînțeles, noile provocări.
În urma acestui tip comparativ reies și constatări amare: „În ultima perioadă
s-a constatat o reducere serioasă a numărului oilor și bineînțeles a oierilor” (p.
192) sau , referitor la satul natal al familiei Părău: „În anul 2003 […] în sat mai
erau doar trei familii, ulterior a rămas una singură, un singur locuitor din tot satul,
restul plecaseră spre oraș ori părăsiseră această lume. În anul 1938 în sat erau 42
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de case cu familiile aferente” (p. 229).
Viața momârlanilor este prezentată ca una aspră, dar frumoasă. Prezentarea
bucătăriei ciobănești (p. 250-264) are rolul de a face cunoscut traiul acestora
în toate compartimentele sale: tradiții, spiritualitate (p. 246-250), truda zilnică,
valorificarea produselor. Din talentul de povestitor al autorului, exersat probabil
la stână, pe lângă foc, din când în când, a reieșit, chiar dacă aparent fragmentată,
o narațiune plăcută și unitară, presărată cu experiențe din copilărie și expresii
neaoșe ca într-un veritabil bildungsroman (p. 111-118).
Așadar, adresabilitatea cărții domnului Gălățan-Jieț este cât se poate de
extinsă. Specialiștii o pot vedea cu interes și felurite valențe și acum, și altădată,
pasionații o vor gusta cu plăcere trăind într-un ritm cu autorul iar cei mai tineri
ar putea găsi aici modele de viață sau, cel puțin motivația unui respect profund
pentru tot ceea ce este legat simbiotic de viața oamenilor muntelui.
Până la urmă, este o admirabilă demonstrație că muntele nu desparte, ci…
unește.
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”Note Comune”, o prietenie dincolo de cuvinte
Eugenia Alina Tița
Totul a început în urma unui e-mail primit de la Ambasada Statelor Unite
de la București, în care Muzeului Județean Gorj i se aducea la cunostință lansarea,
pentru anul 2014, a competiției de proiecte educativ-culturale Museums Connect,
lansată de Alianța Americană a Muzeelor, www.aam-us.org.
În urma acestui e-mail, am intrat pe site-ul Alianței Americane a Muzeelor și
am citit condițiile și modul de desfășurare al concursului de proiecte internaționale
Museums Connect. Competiția Museums Connect este organizată în trei etape,
începând cu crearea și înregistrarea profilului unui muzeu, continuând cu găsirea
unui muzeu partener american, dezvoltarea unui proiect împreună și culminând
cu depunerea finală a proiectului ce este evaluat de o echipă de profesioniști în
domeniu.
Ca urmare, am creat un profil pentru Muzeul Județean Gorj și, mai departe,
am încercat să caut în baza de date cu muzeele americane participante potențiali
parteneri pentru un proiect. Am trimis scrisori de intenție la câteva muzee din
SUA, arătându-ne interesul de a dezvolta împreună un proiect. Un singur muzeu
mi-a răspuns pozitiv, acesta fiind Clay Center for the Arts and Sciences din
Charleston, Virginia de Vest, prin Directorul său pentru Inovare, William Jeffries.
Se arătau deschiși în crearea unui proiect despre muzica populară din cele două
regiuni, ca parte componentă a tradițiilor și obiceiurilor unui popor. Astfel,
colaborarea instituțională dintre Clay Center și Muzeul Județean Gorj ”Alexandru
Ștefulescu” s-a dezvoltat începând cu octombrie 2013 și, în decursul mai multor
luni s-a concretizat în proiectul ”Note Comune – Conectarea Tradițiilor Populare
cu Ajutorul Tehnologiei Moderne” care a obținut o finanțare de 78.000 de dolari
de la Alianța Americană a Muzeelor, instituție subordonată Departamentului de
Stat American – Biroul pentru Cultură și Afaceri Educaționale.
“Note Comune ” este un proiect prin care elevii români și americani învață
despre tradițiile și obiceiurile specifice țării lor prin limbajul universal al muzicii.
Muzica populară este cea care transpune în prezent valorile culturale și spirituale
ale unui popor. Cu ajutorul ”digitizării” și al internetului elevii vor putea să
prezinte aceste ”povestiri” tradiționale în spațiul virtual, și, astfel, să intensifice
și mai mult legăturile dintre ei și comunitățile lor locale. Activitățile proiectului
sunt îmbogățite cu concerte publice de muzică populară, traininguri de dezvoltare
profesională pentru profesori, excursii, etc.
Ca manager de proiect pentru partea românescă, am avut deosebita
onoare de a participa în Washington, la Colocviul Museums Connect organizat
la sediul Departamentului de Stat și cel al Alianței Americane a Muzeelor, unde
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am cunoscut mulți specialiști în domeniul muzeelor din toată lumea. A fost un
Colocviu în urma căruia am aflat informații deosebite despre dezvoltarea, derularea
și promovarea unui proiect. Alianța Americană a Muzeelor este cea mai mare
organizație muzeală din lume, cuprinzând peste 21.000 de muzee, iar specialiștii
ce își desfășoară activitatea acolo sunt persoane cu o activitate importantă în
domeniul muzeal și public. Scopul principal al Alianței este de a susține muzeele
în dezvoltarea de proiecte educațional culturale pentru comunitate.
În urma Colocviului de la Washington DC, delegația română reunită,
formată din 9 persoane – doi reprezentanți ai Muzeului Județean Gorj ”Alexandru
Ștefulescu”, 2 profesori de la liceul partener în proiect Liceul ”Constantin
Brăiloiu” din Târgu Jiu, 4 elevi și un artist popular, s-a deplasat la Charleston,
Virginia de Vest, unde a avut loc primul schimb cultural.
Între 1 – 13 octombrie 2014 s-a desfășurat primul schimb cultural al
proiectului, în cadrul căruia au avut loc o serie de evenimente cultural, educaționale
și de divertisment. Astfel, profesorii , atât cei români cât și cei americani, au urmat
un curs de pregătire și dezvoltare profesională în domeniul ”digital storytelling”,
un mod nou de educație non-formală, care câștigă tot mai mult teren în secolul
XXI. Artiștii populari au susținut concerte de muzică populară – românescă și
din zona munților Apalași – iar elevii participanți au creat grupuri de lucru în care
fiecare a povestit despre țara sa și impresiile de călătorie. Schimbul cultural a
continuat cu excursii, vizite la muzee, precum și alte evenimente în cadrul cărora
relațiile de prietenie dintre cele două părți s-au dezvoltat și întărit.
Relații deosebite de amiciție s-au creat între membrii acestui proiect
extraordinar, un proiect care dincolo de muzică, leagă două comunități locale, ce
altfel nu s-ar fi cunoscut și împrietenit. Pentru elevii români, legătura pe care o au
cu partenerii lor de la Liceul Wahama, din Mason, Virginia de Vest, este o șansă
în plus de a-și îmbunătăți cunoștințele de limba engleză și de a cunoaște tineri de
vârsta lor dintr-o țară a lumii ce îi inspiră pe mulți, SUA.
Pentru comunicarea continuă cele două părți folosesc internetul,
creându-se astfel, pe Google+ comunitatea privată ”Common Notes” unde se
schimbă impresii de călătorie, tradiții, opinii despre diferite evenimente cultural
educaționale, etc. Periodic, au loc, între elevii și profesorii de la cele două
licee partener, videoconferințe Skype pentru informare, dezvoltare și creare a
povestirilor digitale. Tot elevii, alături de profesorii participanți, vor fi cei care
vor crea și un mix muzical, încercându-se îmbinarea celor două stiluri muzicale
tradiționale – muzica populară gorjenească și muzica din zona Munților Apalași,
numită blue grass – într-un produs muzical tradițional de excepție. Tradițiile
populare trebuie transpuse în prezent, folosindu-se tehnologiile moderne de
comunicare, pentru ca ele să fie perpetuate și cunoscute de generațiile tinere.
În luna aprilie 2015 prietenii noștri americani vor sosi la Târgu Jiu
pentru cel de-al doilea schimb cultural al proiectului, unde vor face cunoștință
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cu frumusețile pe care le are România de oferit. Vor fi organizate vizite culturale,
excursii, cursuri de dezvoltare profesională pentru profesori, concerte combinate
de muzică populară, totul fiind însoțit de armonie, voie bună, mâncare tradițională
și o mare prietenie.
Dincolo de efectele sale cultural-educative, acest proiect a legat
prietenii minunate și experiențe de neuitat pentru toți cei implicați, de aceea
este necesar ca el să continue pentru ca cele două comunități, între care există
puncte comune, să fie și mai unite și să cunoască cât mai multe lucruri una despre
cealaltă.
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Scurtă prezentare a celor mai importante evenimente desfășurate pe
parcursul anului 2014 la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ştefulescu”
Adina – Gabriela Cotorogea
Abstract
2014 was, for the ”Alexandru Ștefulescu” Gorj County Museum, a great
year. We organized many events that promote our local history, Romanian history,
but also events that promoted other cultures.
Thus, there were many exhibitions, cultural projects, colloquiums and
partnerships with other institutions.
We highlight the partnerships with the Polish Cultural Institute from
Bucharest, Embassy of Poland, Embassy of Mexico, Embassy of United States
and various Romanian museums.
These partnerships resulted in temporary exhibitions, educational projects
or cultural exchanges, like the ”Common Notes – Connecting Folk Cultures
through Technology” project with the Clay Center for the Arts and Sciences from
Charleston, USA. This international collaboration made our museum the first one
from Romania to be financed in the Museums Connect program of the American
Alliance of Museums. We are very proud of that.

Pe parcursul anului 2014, activitatea Muzelui Județean Gorj, s-a remarcat
printr-o serie de evenimente menite să promoveze istoria locală, națională cât și
cea de peste hotarele țării, și să sporească totodată interesul publicului vizitator.
În acest sens au fost organizate simpozioane științifice, lansări de carte, expoziții,
manifestări artistice, proiecte culturale etc.
În cele ce vor urma, vom face o scurtă prezentare a celor mai importante
evenimente organizate și/sau găzduite de Muzeul Județean Gorj, mai cu seamă
la sediul central.
Anul 2014, a fost unul al expozițiilor cu caracter temporar, organizate fie
cu ocazia unor evenimente speciale, aniversări ce țin de istoria locală în general,
fie a unor colaborări cu alte instituții.
În ceea ce privește colaborarea cu instituțiile din țară, printre cele mai
importante se numără cea cu Institutul Polonez din București, care a însemnat de
fapt o continuare a primului parteneriat dintre cele două instituții, al cărui debut
a fost în luna iunie 2013, când muzeul nostru a fost gazda expoziției „Apărătorul
cauzei copiilor. Povestea lui Janusz Korczak”, expoziţie ce a celebrat viaţa şi
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moştenirea lui Janusz Korczak, reputat pedagog, medic şi apărător al drepturilor
copilului.
Inaugurată în 1 februarie 2014, expoziția itinerantă a afișului polonez a
fost una inedită având un real succes în ce privește mass-media locală și implicit
în fața publicului vizitator. În cadrul evenimentului au fost expuse 135 de afișe
semnate de trei graficieni renumiţi în Polonia, reprezentanți ai generației tinere
și de mijloc a „școlii afișului polonez“: Tomasz Bogusławski, Ryszard Kajzer și
Sebastian Kubica.
Aceasta colaborare s-a concretizat ulterior cu vizita în Gorj, din 25 martie
2014, a ambasadorului Poloniei Marek Szczygiel care a luat parte la inaugurarea
expoziţiei „În ritmul epocii. Viaţa Kazimierei Iłłakowiczówna”, expoziţie
găzduită de Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” și realizată în colaborare
cu Ambasada Republicii Polone la Bucureşti.
La Muzeul Judeţean Gorj s-a vernisat o expoziţie temporară,
fotodocumentară, despre viaţa unei celebre poete, Kazimiera Iłłakowiczówna,
care a stat o bună bucată de vreme în România. Aceasta a fost o traducătoare
prolifică de opere literare, a lucrat în Ministerul Afacerilor Externe şi a fost
secretara personală a Mareşalului Józef Piłsudski (1926-1935). Anii 1939-1947
i-a petrecut la Cluj, care a devenit a doua sa casă. Iłłakowiczówna a tradus din
maghiară şi română. Printre autorii pe care i-a preţuit cel mai mult se numără:
Ady Endre, Tudor Arghezi, George Bacovia.
Expoziţia s-a constituit din 38 de panouri colorate cu imagini şi texte din
perioada interbelică. Kazimiera Iłłakowiczówna a fost o promotoare a apropierii
între Polonia şi România în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
O altă colaborare importantă a fost cea cu Ambasada Mexicului din
România, care împreună cu Muzeul Naţional al Ţăranului Român şi Muzeul
Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, au adus în luna martie în faţa publicului
gorjean expoziţia „Oameni şi locuri: Mexic. Tradiţii şi obiceiuri”, un proiect
iniţiat încă din 2010, an în care Mexicul a sărbătorit Bicentenarul începutului
Independenţei Naţionale, Centenarul începutului Revoluţiei Mexicane la care s-a
adăugat şi cea de-a 75-a aniversare de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre
România şi Mexic. Pentru realizarea acestei expoziţii, specialiştii Muzeului
Naţional al Ţăranului Român au selectat piese reprezentative care ilustrează
secvenţe ale vieţii şi obiceiuri din Mexic, din colecţia de artă tradiţională mexicană
care au intrat în patrimoniul său prin schimbul cultural bilateral din 1967 dintre
Mexic şi România.
La vernisajul expoziției a participat ambasadorul Mexicului în România,
Agustín Gutiérrez Canet.
La inițiativa Ministerului Educației, în anul 2012 a debutat Programul
„Școala Altfel”, ce a constat în derularea, la nivelul fiecărei unități de învățământ,
a unui orar special format din activități cu caracter non-forml. Programul își
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propunea implicarea, deopotrivă, a elevilor și a dasălilor, în activități extrașcolare și competențele în domenii cât mai diverse și interesante.
Acest program a prins contur în rândul muzeelor iar instituția noastră i s-a
alăturat încă de la prima ediție.
Cea de-a III-a ediție intitulată „Să știi mai multe, să fii mai bun!” s-a
desfășurat în perioada 7-11 aprilie 2014, ocazie cu care Muzeului Județean Gorj
i-au trecut pragul un număr însemnat de vizitatori.
Aflat la cea de-a X-a ediție, evenimentul „Noaptea Muzeelor” din cadrul
muzeului nostru s-a bucurat în 2014 de un real succes.
Ca și în anul 2013 vizitatorii Muzeului de Istorie și Arheologie au fost
îndrumați prin sălile de expoziție de către elevii Centrului de Excelență Umană al
Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu, iar ulterior au luat parte
la adevărate spectacole de teatru, proiecții de film, face-painting, sau momente
muzicale oferite de către elevii Liceului de Muzică și Arte Plastice „Constantin
Brăiloiu” din Târgu Jiu dar și momente coregrafice oferite de către asociația
,,Măiastra” din Constanţa.
Muzeul Judeţean Gorj s-a bucurat şi în acest an de un număr impresionant
de vizitatori în cadrul acestei manifestări. În topul preferinţelor, dacă ar fi să
luăm în calcul afluxul de vizitatori, a fost Muzeul de Istorie şi Arheologie, unde
numărul acestora a ajuns la aproximativ 2000. Celelalte obiective participante la
eveniment (Muzeul de Artă, Muzeul ,,Tudor Arghezi” de la Tg-Cărbuneşti) s-au
bucurat de asemenea de un număr semnificativ de vizitatori.
Una din cele mai importante realizări în anul 2014, este colaborarea dintre
Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” și Ambasada SUA la București,
colaborare ce face ca muzeul nostru să fie primul muzeu din Romania care a
obținut fonduri în cadrul programului Museums Connect pentru proiectul „Note
Comune – Conectarea tradiţiilor populare cu ajutorul tehnologiei moderne”,
proiect dezvoltat în colaborare cu Clay Center for the Arts and Sciences din
Charleston, Virginia de Vest.
Între 29 septembrie și 1 octombrie 2014, managerul român de proiect
– Tiţa Eugenia Alina, partenerul său american – Jeffries William, împreună cu
managerii celorlalte proiecte câştigătoare ale programului Museums Connect, au
participat, la Washington, la un curs de pregătire organizat de Alianţa Americană
a Muzeelor. După trainingul managerilor de proiect, delegaţia română întrunită
la Washington, formată din 9 persoane – directorul Muzeului Judeţean Gorj,
Hortopan Dumitru, managerul de proiect, Tiţa Eugenia Alina, profesorii de
la Liceul de Muzică şi Artă „Constantin Brăiloiu”, Pasăre Dumitru şi Tulpan
Emanuela, artistul de muzică populară Argint Constantin, precum şi patru
elevi, Gorun Alina, Foanță Teodor, Lăcătușu Cristina și Munteanu Cristian –
s-a deplasat la Charleston, Virginia de Vest, unde, între 1-13 octombrie, a fost
invitata muzeului Clay Center, având loc astfel primul schimb cultural din cadrul
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proiectului. În primele zile ale schimbului cultural, cei doi profesori români,
alături de doi profesori americani de la liceul partener, Wahama, au fost pregătiţi
de către personalul specializat de la Clay Center în domeniul povestirii digitale.
Profesorii au învăţat astfel să adune şi să editeze poze şi imagini şi să le formeze
în povestiri digitale. Ulterior, cu aceste cunoştinţe, profesorii îi vor învăţa şi asista
pe cei 50 de elevi, 25 americani şi 25 români, în crearea de povestiri digitale.
Cel de-al doilea schimb cultural din cadrul proiectului se va desfăşura în
luna aprilie 2015, când o delegaţie americană va sosi la Târgu-Jiu. Vizita va consta
în concerte comune la liceu şi în aer liber, cursuri de specializare şi perfecţionare
pentru profesori, excursii.
În perioada 16-18 iulie 2014 a avut loc simpozionul aniversar „120 de ani
de la înființarea Muzeului Gorjului”, ocazie cu care, zeci de arheologi, istorici dar
şi directori ai muzeelor din ţară şi-au dat întâlnire la Târgu-Jiu.
Lucrările simpozionului s-au împărțit pe patru secțiuni: „Arheologie
preistorică și antică”, „Istorie modernă și contemporană”, „Etnografie” și
„Științele Naturii”.
În cele ce urmează vom face o trecere în revistă a celorlalte evenimente
reprezentative, desfășurate pe parcursul anului 2014 la Muzeului Județean Gorj.
*Împlinirea a 155 de ani de la unirea Principatelor Dunărene a fost marcată
la Muzeul Judetean Gorj sub titlul „24 ianuarie - Unirea Principatelor Române”.
Evenimentul a constat în organizarea unui simpozion și vernisarea unei expoziții
temporare fotodocumentare, ambele reliefând importanța constituirii statului
român modern și personalitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Evenimentul
a fost organizat în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană ,,Christian Tell” și Serviciul
Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale.
*În data de 6 martie 2014 a avut loc evocarea istorică „Doctorul Dimitrie
Culcer – 170 ani de la memoriul privind înfiinţarea spitalului din Tg-Jiu”.
*Pe 21 martie 2014 a fost organizată evocarea istorică „210 ani de la
naşterea generalului Gheorghe Magheru”.
*Organizarea expoziţiei temporare fotodocumentare intitulată „9 mai
Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei, Ziua Europei”, de către
Muzeul Județean Gorj în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană ,,Christian Tell”.
*Iubitorii de artă au putut adimira în perioada 10 iunie-27 iulie 2014,
expoziția de sculptură „Coji” a artistului Mircea Roman. O parte dintre lucrările
incluse în expoziţia „Coji” au fost expuse în premieră. „Piramidă căzută în nas”,
„Piramidă umblătoare”, „Marea Piramidă”, „Pui de piramidă”, şi „Piramida
aşezată cuminte”, sunt lucrări sau reprezintă o serie artistică care este prezentată
în premieră.
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* „Cartea, papușa, povestea”, este numele unei expoziții inedite găzduite
de Muzeul Judetean Gorj „Alexandru Ștefulescu” în parteneriat cu Teatrul
„Colibri” din Craiova. Deschisă în perioada 24 iulie – 20 august 2014, expoziția
a avut rolul de a reface drumul poveștii de la carte la spectacol. Imaginea acestui
drum este păpușa, asa cum a fost văzută si pusă în spectacol de scenograf, regizor
și actori. Expoziţia Teatrului de Păpuși din Craiova a reprezentat o premieră
absolută pentru orașul Târgu Jiu, fiind compusă din păpuşi, marionete, elemente
de decor din spectacole desfăşurate în peste 60 de stagiuni, având succes în rândul
micilor vizitatori.
*În 2 septembrie 2014 a fost vernisată expoziția „Without Face” semnată
de artistul Dragoș Mălăiescu.
Vernisată inițial, în primăvara lui 2014 la București și mai apoi la Sibiu,
aceasta a fost deschisă publicului gorjean și nu numai, timp de o lună. Expoziția
„Without Face”, se compune dintr-o serie de portrete inedite compuse dincolo de
chipurile personajelor fotografiate.
Artistul a ales să îsi exprime propriile viziuni creative prin intermediul
acestor metafore vizuale. Obscuritatea ce învăluie imaginile şi ingeniozitatea
obiectelor utilizate provoacă imaginaţia publicului, ilustrând totodată o viziune
artistică inedită.
*În 17 septembrie 2014 a fost vernisată expoziția de sculptură “Fiare
şi ferecături” a artistului Aurel Vlad, prilej cu care publicul vizitator a putut să
vadă o sculptură ce are la bază o serie de gesturi primordiale şi capătă prin
prisma acestora o formă vizuală expresionistă, în care trupul devine unealta
comunicării mesajului artistic. Gesturi defensive, de sfârşire a trupului, de
încleştare a muşchilor, ghemuire a trupului, guri întredechise, mişcări sacadate,
figuri disperate, figuri răutăcioase, gesturi de uimire sau revoltă.
*Ziua de 6 noiembrie 2014 a adus la instituția noastră expoziția pictorului
craiovean Emil Pașcalău. Picturile etalate pentru publicul gorjean facând parte din
colecţia „Zvonurile altei lumi”. Expoziţia s-a compus din 30 de tablouri pictate în
ulei, de diferite dimensiuni.
*În 31 noiembrie, Muzeul Județean Gorj a găzduit expoziția intitulată
„Artă şi meşteşug”, organizată de Școala Populară de Artă, prilej cu care au putut
fi admirate o serie de obiecte realizate de un număr de 20 de meșteri populari
gorjeni. În cadrul expoziţiei au putut fi admirate ţesături tradiţionale (covoare și
costume populare), obiecte din ceramică pictate cu motive tradiționale, icoane pe
sticlă și pe lemn, dar şi alte obiecte, roade ale muncii meşterilor.
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*Ziua Naţională a României a fost marcată, la Muzeul Judeţean Gorj,
prin organizarea expoziției fotodocumentare „1 Decembrie - Ziua Națională a
României”, în parteneriat cu Biblioteca Județeană “Christian Tell”. Expoziţia
s-a constituit dintr-o serie de documente şi fotografii aparţinând unor veterani de
război gorjeni, participanţi la Primul Război Mondial, obiecte care se păstrează
în colecţiile Secţiei de Istorie a muzeului.
*În luna decembrie, muzeul a găzduit prima expoziție fotografică
din România a artistei Gabriela Iancu, intitulată „Noi şi pământul, culegeri
fotografice”, fiind o sinteză a parcursului fotografic al artistei în Statele Unite.
Expoziţia reflectă asupra noţiunii de timp, de dor şi amintiri. Prin folosirea de
simboluri derivate din istoria picturii, dorul de acasă se atenuează prin construirea
de dialoguri fictive, de o familiaritate intensă. Aceasta propune o selecţie curată
de fotografii picturale, în care clar-obscurul sau opulenţa barocă creează un
impact pshihologic puternic de dor, fotografiile devenind o mărturie de evadare
şi regăsire prin artă.
*Fotografii ce ilustrează Revoluţia din decembrie 1989 au fost reunite în
cadrul expoziţiei „Zilele Recunoştinţei”, al cărei vernisaj a avut loc la data de
16 decembrie în una din sălile muzelui. Autorul Vasile Pleșa a expus o colecție
impresionantă constituită din 40 de fotografii, și care reprezintă adevărate mărturii
ale revoluției de la 1989 din județul Gorj.
În anul 2014, muzeul nostru a găzduit și lansări de carte. Menționăm
aici monografia „Nicolae Miloşescu”, lansată în data de 17 ianuarie și a cărei
autoare este Daniela Liliana Pătrașcu, ocazie cu care a fost vernisată și expoziţia
fotodocumentară dedicată comemorării a 90 de ani de la moartea tipografului.
(17 ianuarie 1924).
Lucrarea se bazează pe documente inedite aflate în colecţia de documente
a secţiei de Istorie Arheologie a Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”
din Târgu-Jiu, precum şi pe documente provenind de la Serviciul Judeţean al
Arhivelor Naţionale Gorj.
În 29 aprilie 2014 a avut loc lansarea cărții „Moștenirea Magherilor”, a
cărei autor este Cornel Șomîcu.
De ziua regalităţii (10 mai 2014), Muzeul Judeţean Gorj a găzduit lansarea
cărţii „La vârsta senectuţii” a scriitorului gorjean Ion C. Gociu.
În 11 septembrie 2014 a în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Gorjului
Turistic și Cultural a fost lansată cartea „Pe strunele Gorjului” de Florian Saioc.
Acestor evenimente li s-au alăturat și cele din cadrul celorlalte obiective
ale muzeului (Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj - Curtișoara, Muzeul de
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Artă, casele memoriale) printre care se pot enumera:
* Evenimentul evocator 120 de ani de la nașterea „Eroinei de la Jiu” din
data de 14 ianuarie 2014, organizat de Muzeul Județean Gorj, în parteneriat cu
Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu“ , la casa memorială a acesteia de la
Vădeni.
*Evocarea istorică din data de 27 mai 2014 sub titlul „Tudor Vladimirescu
în memoria gorjenilor”, organizată de Muzeul Judeţean Gorj şi Biblioteca
Judeţeană ,,Christian Tell”,
la casa memorială ,,Tudor Vladimirescu” din
Vladimir, în parteneriat cu Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale.
*Evocarea literară din data de 12 iunie 2014 sub numele ,,Tudor Arghezi –
poetul şi apicultorul” organizată de Muzeul Judeţean Gorj la Muzeul de literatură
,,Tudor Arghezi” Tg-Cărbuneşti, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială ,,George
Uscătescu” Tg-Cărbuneşti.
*În perioada 22-27 iunie 2014, Muzeul Judeţean Gorj şi Biblioteca
Judeţeană ,,Christian Tell”, au organizat la Muzeul Arhitecturii Populare de la
Curtişoara, atelierul de vacanţă pentru copii, destinat familiarizării cu gospodăria
ţărănească şi activităţile tradiţionale ale acesteia intitulat ,,În bătătura bunicilor”.
În cadrul acestui atelier, micuţii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani,
s-au putut familiariza cu gospodăria ţărănească şi cu activităţile tradiţionale din
aceasta. Printre altele, aceștia au putut urmări la lucru un meşter popular.
Anul 2014 a fost unul prosper pentru Muzeul Județean Gorj, acesta
îndeplinidu-și obiectivele propuse și pășind în noul an cu noi proiecte menite
să atragă atenția publicului vizitator. Continuarea activității de colecționare,
conservare, cercetare, restaurare, comunicare și expunere, a mărturiilor materiale
și spirituale ale existenței și evoluției comunităților umane, în special de pe
teritoriul Gorjului, va fi prioritară și în noul an.
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ANEXE

Vernisajul expozi܊iei „Afiúul polonez, secolul XXI”
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Inaugurarea expoziĠiei „În ritmul epocii. ViaĠa Kazimierei Iááakowiczówna” în prezen܊a ambasadorului
Poloniei la Bucure܈ti, Marek Szczygiel
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Vernisajul expozi܊iei „Oameni úi locuri: Mexic. TradiĠii úi obiceiuri”, în prezen܊a ambasadorului
Mexicului în România, Augustin Gutierrez Canet
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Cea de-a III-a edi܊ie a programului „܇coala Altfel” la Muzeul Jude܊ean Gorj
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Cea de-a X-a edi܊ie a evenimentului „Noaptea Muzeelor” la Muzeul Jude܊ean Gorj
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Simpozionul aniversar „120 de ani de la înfiin܊area Muzeului Gorjului"
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Schimb cultural I – Proiectul „Note Comune” . Întalnirea cu Guvernatorul statului Virginia de Vest, Earl
Ray Tomblins

Concert public în Charleston, West Virginia
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